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VOORWOORD

In november vorig jaar werd tijdens DAKEN & ZAKEN het Station van Assen nog bekroond  
als Dak van het Jaar 2020. Door de coronaperikelen verliep dat allemaal later dan  
gepland. De verkiezing voor het jaar 2021 staat weer op de normale tijd in de agenda 
en dat betekent dat er volgende maand weer een uitslag valt te vieren.  
Hopelijk kunnen we die bekendmaken op de feestavond in Egmond aan Zee.  
Mocht het virus wederom spelbreker zijn – waar we niet van uitgaan –, zal er toch een 
winnaar bekend gemaakt worden. Het jury-overleg is al gepland.

De kandidaten waarover zij hun deskundige hoofden buigen zijn dit keer elf fraaie, 
en zeer diverse daken. Samen tonen die daken dat de bewustwording toeneemt: 
steeds vaker wordt onderkend dat het dak niet alleen de vijfde gevel is, maar ook 
een kans herbergt. Een kans om sociale activiteiten te ontplooien, om het gebouw 
een bijzondere vorm te geven, om biodiversiteit te ondersteunen in binnensteden en 
om schoonheid toe te voegen aan de bebouwde omgeving. En natuurlijk ook om 
energie op te wekken en regenwater vast te houden als dat nodig is. 

De grootste gemeenten zijn zich inmiddels wel bewust van de waarde van daken en 
welk potentieel hier nog valt te ontginnen. Onder andere Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag (zie interview met wethouder Liesbeth van Tongeren) zijn hierin erg actief, 
andere gemeenten beginnen het ook op te pakken. En ook bij ontwerpers en  
opdrachtgevers is beweging ontstaan in het denken over daken. In de oktobereditie 
van Roofs vertelde Jasper van Lammeren van LG Architecten nog dat overtuigen 
onder meer gaat door het laten zien van de magie die daken te bieden hebben  
en dat je voortdurend kan zoeken naar de toegevoegde waarde die daken  
kunnen hebben. Met mooie voorbeelden als de Startmotor, Binck Eiland, Little C,  
De Groene Kaap, Aeres Hogeschool en Student Experience Minervahaven laten de 
kandidaten meer dan ooit zien dat er veel mogelijk is op dat dak. 

Overtuigen is één, zorgen dat het (financieel, constructief) haalbaar wordt en ook 
standhoudt tot en met de realisatie is een tweede. En je moet – daar snijdt de Haagse 
wethouder een belangrijk punt aan – ook zorgen dat een mooi dak na de oplevering  
niet ten prooi valt aan verwaarlozing en herverkaveling. Met goede afspraken en 
juridische afspraken tussen VvE’s is dat te voorkomen. 

Aan de uitvoering zal het in elk geval niet liggen. De dakdekkersbranche in Nederland 
is van hoog niveau. Voor bijna alle situaties kunnen de dakdekkers, leveranciers en 
makers van groene, blauwe, gele en rode daken adviseren, een praktische oplossing  
bieden en deze uitvoeren. Mijn advies voor partijen in de bouwkolom die nog beducht  
zijn voor “toestanden op het dak”: raadpleeg de constructeur en schakel professio-
nele dakpartijen in een vroeg stadium in en er gaat een wereld voor u open.  
De meerwaarde ligt voor het oprapen. Zie de kandidaten van 2021.

Tjerk van Duinen

Voorbeeldige  
kandidaten

NIEUW

INCL. BRANDWERENDE 
BESCHERMING

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Uw keuze voor het type plat dak isolatie bepaalt in 
hoge mate hoe concurrerend u kunt zijn. Factoren die 
daarbij een rol spelen zijn toepasbaarheid, verwerk-
baarheid, betrouwbaarheid, inkoopprijs, maar zeker 
ook veiligheid. PowerTop® Protect biedt u de 
zekerheid dat u op elk van deze gebieden winst boekt. 

Blijf uw concurrenten een stapje voor bij het 
verkrijgen van uw opdrachten en profi teer van deze 
multifunctionele en prijsvoordelige plat dak isolatie 
met brandwerende beschermlaag. Want, waarom zou 
u deze kans om te winnen niet grijpen?    

Uw winpunten:
EEN BRANDWERENDE A2 BESCHERMLAAG I.P.V. ONGECACHEERD
• Minder arbeid, Broof(t1) classificatie, meer zekerheid, 

beter verzekerbaar (o.a. bij PV-panelen)  
150 KPA DRUKSTERKTE I.P.V. 100 KPA  
• Intensief beloopbaar, veilig belastbaar met PV-systemen (incl. ballast)
MET SPONNING RONDOM I.P.V. RECHTE KANTEN
• Een aaneengesloten isolatieschil, geen verlies aan 

Rc-waarde, 2-laagse prestatie bij een 1-laags systeem, 
arbeidsbesparende verlegging

100% winkans met PowerTop® Protect

10020255_IsoBouw_Adv_PowerTop_210x297_D01_001   110020255_IsoBouw_Adv_PowerTop_210x297_D01_001   1 20-01-22   10:2320-01-22   10:23
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Dakelement als vervanger van traditie

23  THEO TALKS 
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24  TECTUM EN PERSONEELSBELEID 
Niet alleen vinden, maar ook binden

Special Bitumen dakbedekking

30  INTERVIEW PETER LIGTHART (PROBITUMEN) 
Bitumen: “Zestig jaar betrouwbaarheid”

34  RECYCLING VAN BITUMEN 
“Onze bebouwde omgeving is de grootste bron  
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36  HERGEBRUIK BITUMENDAKBEDEKKING  
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slaan handen ineen

38  IN GESPREK MET IKO 
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42  BRANDVEILIGHEID VAN PV-PANELEN 
“Materiaalkeuze van dakbedekkingsconstructie  
niet bepalend”

48  WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Uitlooggedrag van dakbedekkingsmaterialen

52  JURIDISCHE ZAKEN 
Wettelijke uitzonderingen op de schadevergoedings-
verplichting bij gebreken

54  SAMENWERKING WECAL EN POLYGLASS® 
Doorbouwen met focus op bitumineuze dakbedekking
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OP DE COVER
All-up, Almelo

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl 

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Anjo www.anjo.nl

Artilan bv www.artilan.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

BMI Group www.bmigroup.com

BOKO www.boko.nl

Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

Carlisle Construction Materials www.ccm-europe.com

Dakned www.dakned.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Dakveiligheid Nederland www.dakveiligheidnederland.nl

Eurofast www.eurofast.nl

FAKRO Nederland bv www.fakro.nl

Guardian bv www.guardian.nl

IKO nl.iko.com 

Isobouw www.isobouw.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Prefa www.prefa.com

Rockwool www.rockwool.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Soprema Nederland www.soprema.nl

VELUX Commercial www.velux.nl

VESP www.vesp-benelux.com

WECAL www.wecal.nl
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Dak van het Jaar 2021:  
de longlist

PARKEERGARAGE LEIDSCHE RIJN CENTRUM
De Park & Ride aan de rand van de Utrechtse wijk  
Leidsche Rijn lijkt meer op een gebouw dan op  
een parkeergarage en is op termijn  
zelfs te transformeren tot woon- of  
kantoorgebouw. Op het dak vinden  
we een veenweidelandschap, een  
PV pergola en twee gebouwtjes.

• OPDRACHTGEVER GEMEENTE UTRECHT
• ONTWERP ZECC ARCHITECTEN
• ADVISEUR CONSTRUCTIES IMD RAADGEVEND INGENIEURS
•  ADVISEUR INSTALLATIES VERHOEF INSTALLATIE  

MANAGEMENT
• UITVOERING BAM BOUW EN TECHNIEK
• DAKAFDICHTING BOLIDT KUNSTSTOFTOEPASSING

STATION MECHELEN: SLIMME KEUZES,  
VOORBEELDIGE SAMENWERKING
Als onderdeel van de totale herstructurering van dit be-
langrijke Belgische stationsgebied krijgt het stations gebouw 
een bekroning met golvende daken  
en gevels, waarin ETFE-elementen een  
hoofdrol spelen. Een oplossing met  
een zeer gunstige milieu footprint.  
(Foto’s: Tjerk van Duinen,  
Mechelen in Beweging)

• OPDRACHTGEVERS: NMBS/INFRABEL
• ARCHITECT: EUROSTATION
• HOOFDAANNEMER: CIT BLATON
• STAALCONSTRUCTIE: FERROKONSTRUKT
• ETFE-LUCHTKUSSENS: VECTOR-FOILTEC
• PLAATWERK: RAES CONSTRUCTIES
• DAKWERKER EPDM: LANDUYT J. BVBA (EVALASTIC)

Op vrijdag 18 maart 2022 is het zover. Als de regering het toestaat, 

wordt die avond in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de feest- 

avond georganiseerd. Tijdens dit evenement worden voor zowel Roofs  

als voor steilDAK de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing  

Dak van het Jaar 2021. In de categorie ‘platte daken’ dingen  

elf projecten mee. In de komende editie van Roofs zal bekend  

worden gemaakt welke drie projecten de shortlist hebben gehaald. 

De projecten staan in willekeurige volgorde vermeld.

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2022

LITTLE C, ROTTERDAM
Vijftien torens op het parkeerdak maken  
een klein dorp nabij de Coolhaven.  
Op en tussen de verschillende  
gebouwen zijn daken ingericht  
voor groen, verblijf, waterretentie  
en energieopwekking.

STUDENT EXPERIENCE MINERVAHAVEN, AMSTERDAM 
Een fors gebouw (BREEAM ‘Excellent’) met plek voor  
596 internationale studenten en PV in de gevel.  
Daardoor bleven de daken geheel  
beschikbaar als verblijfsruimte voor  
de bewoners. In de binnentuin is  
zelfs ruimte gemaakt voor twee  
vijvers. (Foto’s Pleijsier Bouw  
en Tjerk van Duinen)

•  OPDRACHTGEVER: STUDENT EXPERIENCE
•  ARCHITECT: VURB ARCHITECTS
•  CONSTRUCTEUR: VAN ROSSUM RAADGEVEND INGENIEURS
•  HOOFDAANNEMER: PLEIJSIER BOUW GENEMUIDEN BV, 

GENEMUIDEN 
•  DAKDEKKER EN ONTWERP EN AANLEG GROEN:  

DE DAKDOKTERS
•  POLDERDAK: OPTIGRÜN BENELUX
•  LOODGIETER: P.C. VAN DER HORST
•  SPORTKOOI: HEAS METAAL, MUIDEN

•  OPDRACHTGEVER en HOOFDAANNEMER ERA CONTOUR EN 
J.P. VAN EESTEREN

•  ONTWERP GEBOUWEN EN BUITENRUIMTES CULD INBO I.S.M. 
RUUD-JAN KOKKE

•  DAKBEDEKKING, TERRASSEN, ZONNECELLEN  
EN AANLIJNBEVEILIGING ORANJEDAK

• GROENINRICHTING VAN HELVOIRT GROENPROJECTEN
•  RETENTIEDAK EN WEERDATA GESTUURD SYSTEEM  

OPTIGRÜN BENELUX
• PREFAB DAKRANDEN ISONIQ
• ALUMINIUM ZETWERK ROVAL ALUMINIUM
• ISOLERENDE MORTELS (ISOMIX) VAN WYLICK
• DAKBESTRATING ZOONTJENS
• NOODOVERLOOPSYSTEMEN AGS PRODUCTS

AERES HOGESCHOOL ALMERE
Hier wordt onderwijs gegeven binnen het ‘focusgebied’ 
Food, Nature & Urban Green en vanaf april dient het  
gebouw als ontvangstgebouw van de Floriade. Groen  
en zonnepanelen tegen de gevel en op het  
multifunctioneel uitgewerkte dak maken  
van deze zeer duurzaam opgezette  
Aeres Hogeschool een voorbeeld  
voor dit evenement.  
(Foto’s: Koninklijke Ginkel Groep,  
Rob Bakker)

•  OPDRACHTGEVER: STICHTING AERES GROEP
•  ARCHITECT: BDG ARCHITECTEN 
•  ADVISEURS: HEVO, (CIRCULAIRE AANBESTEDING, PVE,  

DUURZAAMHEID, KOSTEN EN ONDERHOUD), JVZ INGENIEURS 
(CONSTRUCTIES), INNAX (INSTALLATIES,) DGMR (BOUW-
FYSICA, WELL), VAN GINKEL VEENENDAAL (GROEN)

•  UITVOERING: AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ HEGEMAN BV 
(BOUWKUNDIG), VAN GINKEL VEENENDAAL BV (INRICHTING 
BUITENRUIMTEN), HOMIJ (INSTALLATIES, ZONNEPANELEN)

•  DAKDEKKER: DAKDEKKERSBEDRIJF ADMIRAAL
•  STAALCONSTRUCTIE: HOFMAN STAALBOUW
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2022

DE GROENE KAAP, ROTTERDAM
Een omvangrijk wooncomplex met bovenop  
groene verrassingen: besloten patio’s  
en een reeks semipublieke daktuinen  
op verschillende niveaus die met  
looppaden en bruggen met elkaar  
verbonden zijn. 

•  ONTWIKKELAAR, HOOFDAANNEMER: STEBRU
•  ARCHITECT: MASSA BUREAU VOOR ARCHITECTUUR
•  TUINONTWERP: LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS
•  ADVISEUR DAKDICHTING: BDA DAKADVIES
•  ENGINEERING, BEGROTING EN AANLEG DAKTUINEN EN 

STRATEN: BINDER GROENPROJECTEN
•  DAKDEKKER: H.D.O. DAKBEDEKKINGEN 
•  RETENTIEDAKEN, GROENDAKEN: OPTIGRÜN BENELUX
•  TEGELWERK DAKTUINEN EN LOOPBRUGGEN: ZOONTJENS
•  LEVERANCIER BEPLANTING: GRIFFIOEN WASSENAAR 

CASINO, VENLO 
Een visitekaartje voor Venlo en een  
landmark vlakbij de Duitse grens  
in de vorm van een bloem.  
(Foto’s: Laurens Eggens, DakNed)

STARTMOTOR ROTTERDAM 
Laagdrempelige woningbouw voor 566 starters nabij het 
Zuidplein. Het vormen van sociale contacten  
tussen bewoners wordt vergemakkelijkt  
door de vele collectieve ruimtes en  
door vier verschillend uitgewerkte  
multifunctionele daken.  
(Beelden: Marge Architecten)

• OPDRACHTGEVER: BPA BV
• ONTWERP: MARGE ARCHITECTEN
• AANNEMER: MARTENS AANNEMINGSBEDRIJF
• DAKDEKKER: DE BRUIJN DAKBEDEKKINGEN
• BITUMEN: SOPREMA NEDERLAND
•  STAALCONSTRUCTIE SPORTKOOI MET PV PANELEN:  

BLANKSTAAL 
• PV-INSTALLATIE: HOFFMANDME TECHNIEK
• TEGELVLOER SPORTDAK: ZOONTJENS

THE GEORGE, AMSTERDAM
Aan de Boelelaan op de Amsterdamse Zuidas steelt  
The George met een ongewone  
vorm en kleurrijke gevels de show.  
De holle dakvorm biedt plaats  
aan 184 zonnepanelen.  
(Foto’s: Tjerk van Duinen  
en BLK Projects)

•  OPDRACHTGEVER: BPD I.S.M. AM
•  ONTWERP: DOK ARCHITECTEN
•  ONTWERP GROENVOORZIENINGEN: BOOM LANDSCAPE
•  HOOFDAANNEMER: BAM WONEN 
•  STAALCONSTRUCTIE PV: VAN DER SLUIS CONSTRUCTIE 
•  GROENVOORZIENING: VAN DER TOL HOVENIERS
•  DAKDEKKER (DAK EN TERRASSEN): PATINA DAKDENKERS
•  VLONDERS TERRASSEN EN BALKONS: WIJMA KAMPEN
•  GROENDAKPAKKET: ZINCO BENELUX
•  PLANTENBAKKEN: FURNS STRAATMEUBILAIR 
•  BEWATERINGSYSTEEM GROEN: HB WATERTECHNOLOGIE
•  MONTAGE PV-PANELEN: BLK PROJECTS

DAKTUIN HOOFDKANTOOR RABOBANK UTRECHT  
Het dak van de parkeergarage is  
omgetoverd van een grijze vlakte  
in een weelderige tuin met meer  
dan 180 soorten vaste planten.

BINCK EILAND, DEN HAAG
De vroegere SDU (Staatdrukkerij) is getransformeerd tot 
wooneiland, met een grote daktuin die  
voor de hele buurt fungeert als sociale  
hotspot. (Foto’s: Roos Aldershoff)

• OPDRACHTGEVER: RABOBANK UTRECHT
• ONTWERP: LODEWIJK BALJON LANDSCHAPSARCHITECTEN
• AANLEG: DE ENK GROEN & GOLF
• LEVERANCIER DAKTUIN: ZINCO BENELUX
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: KIMMENADE NEDERLAND

•  OPDRACHTGEVER: HOLLAND CASINO
•  ONTWERP: MVSA ARCHITECTS
•  ONTWERP INTERIEUR: GENSLER, LAS VEGAS EN MVSA
•  ADVISEUR CONSTRUCTIES, INSTALLATIES, BOUWFYSICA: 

ARCADIS
•  HOOFDAANNEMER: LAUDY BOUW & ONTWIKKELING
•  DAKDEKKER: KLANDER DAKBEDEKKINGEN LIMBURG
•  LEVERANCIERS DAKMATERIALEN: DAKNED 
•  HOUTEN BLOEM: BLUMER-LEHMANN
•  LEVERANCIER DREEN®-TEGELS: ZOONTJENS
•  BEVESTIGINGSMATERIALEN: GUARDIAN 
•  LEVERANCIER PV-FOLIE: HYET SOLAR

•  OPDRACHTGEVER: BINCK ZUID/BPD/LOCAL 
•  ONTWERP: KLUNDER ARCHITECTEN/KRAAIJVANGER  

ARCHITECTS
•  ONTWERP BUITENRUIMTE EN DAKTUIN: BOSCHSLABBERS
•  UITVOERING: VORM BOUW/ VORM TRANSFORMATIE  

RENOVATIE
•  DAKDEKKER: ORANJEDAK
•  AANLEG DAKTUIN: DE ENK GROEN & GOLF
•  DRAINAGEPLATEN: OPTIGRÜN BENELUX

“ Welk project wordt  

de winnaar van het  

Dak van het Jaar 2021?”
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www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

Februari

01.02 Cursus Medewerker Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

04.02 Scope-12 opleiding 4 dagen 

08.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

10.02 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

14.02 Dakcursus Platte Daken (extra cursus) 7 dagen 

15.02  PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

17.02 Demonteren en monteren van zonnepanelen voor dakdekkers 2 dagen

24.02 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

Maart

03.03 Cursus Medewerker Daktuin en Gevelgroen Aanleg 1 dag

08.03 Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners 1 dag

09.03 Veilig werken op hoogte algemeen 1 dag

10.03 Cursus Multifunctionele Daken 1 dag

14.03 Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast 3 dagen

17.03 Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen 2 dagen

21.03 Ontwerp van Zonnestroomsystemen 3 dagen

22.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

23.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

30.03 Cursus Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

April

06.04 Dakcursus Platte Daken  7 dagen 

07.04 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 4 dagen

2022
Aabo Trading, opgericht in 1987, is Nederlands grootste, ongebonden 
groothandel in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Het is 
die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een eigen 
marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd heeft dat wij zijn 
uitgegroeid tot de meest complete aanbieder voor álles dat met 
het dak te maken heeft.

Van Leeuwarden tot Maastricht: met 21 vestigingen er is altijd een Aabo 
in de buurt. Elke vestiging is uitgerust met een industriële zetterij waar 
zetwerk in o.a. zink, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op 
maat wordt gezet en een uitgebreide shop waar al ons gereedschap en klein 
materiaal gemakkelijk binnen handbereik liggen. 

Of het nu gaat om dakmaterialen, bevestigingsmiddelen, duurzame dak-
oplossingen, gereedschap, dakveiligheid of hoogwaardig zetwerk uit eigen 
zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis in eigen huis en eigen 
beheer. Onze filosofie is om voor onze klanten de ultieme dakenpartner te 
zijn die niet alleen álles voor het dak heeft, maar ook álles voor het dak geeft.

Álles voor het dak.
Uw ultieme dakenpartner, áltijd in de buurt!

• Het grootste assortiment dakmaterialen in NL
• Altijd in de buurt met 21 vestigingen
• Zeer korte levertijden, veelal binnen 24 uur uit 

voorraad geleverd
• Vergaande ondersteuning door o.a. advisering, 

calculaties en trainingen
• Zetwerk op maat uit eigen zetterijen in zink, 

plastisol en PVDF 
• EPDM dakbedekking op maat gesneden 
• Groot assortiment dakgereedschap
• Complete eigen lijn bevestigingssystemen
• Zonnepanelen, infraroodverwarming en 

warmtepompsystemen
• En nog véél en véél meer.  

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl

Nu ook in 
Leeuwarden!
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STAD EN DAK

Gemeenten, en vooral de grote(re) steden, staan voor een grote  

opgave als het gaat om de verduurzaming en het klimaatadaptief 

maken van de leefomgeving. Daken kunnen daarin een aanzienlijke 

rol spelen. Ook Den Haag heeft de mogelijkheden van daken  

omarmd. Dat wordt niet alleen ondersteund met de gebruikelijke  

subsidies. In een gesprek met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks),  

wethouder Duurzaamheid, Milieu, Energietransitie, wordt duidelijk wat 

de Haagse aanpak is. “Je moet eerst een slag maken om het in de 

haarvaten te laten landen. Dan is de uitvoering ook een stuk makkelijker.”

Aanpakken vanuit de haarvaten van de samenleving

Duurzame en klimaatadaptieve 
daken in Den Haag

2021 was voor Den Haag Jaar van het Dak. De Hofstad nam 
dit initiatief over van Leiden waar daken in 2020 extra onder 
de aandacht stonden. “Jaar van het Dak is zo’n initiatief 
waarmee we veel aandacht hebben kunnen genereren”, 
vertelt Liesbeth van Tongeren. ”Hiermee kwamen vooral 
allerlei kleine daken met groen en zonnepanelen in beeld. 
Ons idee is dat beelden besmettelijk zijn. Als je bij de buren 
ziet dat ze panelen op het dak hebben, heeft dat veel meer 
impact dan bijvoorbeeld de terugverdientijd. Dat laatste  
is maar voor een hele kleine groep doorslaggevend. 
Groene daken werken net zo. Als iemand in de buurt een 
prachtig groen dak heeft en daar elke dag van geniet,  
wil je zelf ook wel zo’n buitenruimte. Je moet de mensen 
op ideeën brengen. Niet iedereen beseft dat je daarboven 
kunt zonnebaden, feesten, tuinieren, energie opwekken,  
mediteren, vogels voeren en groente verbouwen.”

SUBSIDIE
Verreweg de grootste opgave ligt in de bestaande daken. 
Van Tongeren: “Dan heb je het over 95% van alle daken  
en op het grootste gedeelte hiervan gebeurt helemaal 
niets. Wij zien dat als een enorme kans om de stad te 
verduur zamen, naast de initiatieven die we ook in de 
openbare buitenruimte ontplooien. Zonnepanelen worden 
door het Rijk gesubsidieerd, wij hebben een subsidie voor 
groene daken. Daar mag iedereen gebruik van maken,  

ook bedrijven en woningcorporaties. En dat loopt van  
grote daken van loodsen tot aan schuurtjes of bergingen. 
Toen ik binnenkwam als wethouder was de kritiek dat het 
beschikbare potje van 200 duizend euro niet opging,  
afgelopen jaar was het helemaal leeg, ook tot verbazing 
van de raad. We hebben nu meer vraag dan aanbod en 
overwegen daarom een verhoging van het budget.”

DAKCOACH
De gemeente Den Haag ondersteunt de aanpak van  
particuliere daken ook met dakcoaches. “Dat hebben  
we niet zelf bedacht, Leiden had die ook al”, bekent  
Van Tongeren. “Maar het functioneert erg goed. Een dak-
coach is een vrijwilliger die met technisch advies buurtge-
noten op weg helpt die vragen hebben over groene daken, 
witte daken, zonnepanelen en isolatie. Ze kunnen ook de 
bewoner in contact brengen met goede uitvoerders.  
Op dit moment hebben we er tien, allen opgeleid door 
Rooftop Revolution. En we zijn een traject begonnen voor 
het opleiden van nog eens tien dakcoaches zodat we een  
organische club krijgen van 15 tot 25 mensen. De dakcoach 
is een aanvulling op de al bestaande energiecoach die 
vooral zonnepanelen en isolatiemaatregelen in het pakket 
heeft. Op deze manier proberen we vanuit de haarvaten 
van de maatschappij de verduurzaming handen en voeten 
te geven. Hoe het loopt weten we alleen niet precies.  
Je weet achteraf pas hoe succesvol het is. Het is net als met 
zonnepanelen: je krijgt dat pas te horen als de netbeheer-
der met zijn meetgegevens komt.”

Dit soort initiatieven en maatregelen maken deel uit van 
een veelomvattend beleid waarmee Den Haag werkt  
aan een klimaatbestendige leefomgeving. Van Tongeren: 
“De basis is een kadernota waarin is omschreven hoe we 
de gevolgen van het veranderend klimaat tegemoet willen 
treden. Dan gaat het over natuurinclusief bouwen, klimaat-
adaptief bouwen, circulair bouwen, het betonakkoord en 
ook hoeveel vierkante meter groen we per bewoner in de 

stad willen. Planuitwerkingskaders – PUK’s – 
voor individuele projecten worden aan  
dat beleidskader getoetst en zo wordt 
beleid vertaald en gedetailleerd naar de 
bouw toe.” 

PUNTENSYSTEEM  
NATUURINCLUSIEF BOUWEN
Een mooi voorbeeld is het puntensysteem 
voor natuurinclusief bouwen, dat is ont-
wikkeld door Arcadis en in 2019 door toen-
malig wethouder Boudewijn Revis (stads-
ontwikkeling, wonen en Scheveningen) 
werd geïntroduceerd. Het is een manier 

om een lastig te vatten begrip als groen- en natuurinclusief 
bouwen voor opdrachtgever, architect en ontwikkelaar 
hanteerbaar te maken. De puntenvaststelling komt in twee 
stappen tot stand.

1.  De ligging in de stad (woonwijk, bedrijventerrein,  
historisch centrum, hoogstedelijk gebied) bepaalt  
de specifieke lijst met maatregelen. 

2.  De omvang van het project bepaalt het te behalen  
aantal punten (=ambitieniveau). 

Omvang project Footprint Hoogte 

Kleinschalig project <500 m2 en <15 m 

Middelgroot project <2000 m2 en/of 15-30 m 

Grootschalig project >2000 m2 en/of >30m 

Een ontwikkelaar of architect moet voor zijn ontwerp een 
keuze maken uit een lijst met maatregelen die 1, 2 of 3 pun-
ten waard zijn. Zo levert de aanleg van een biodivers dak  
3 punten op, een sedumdak 2 punten en een insecten-
steen 1 punt. Vooraf is vastgelegd hoeveel punten in totaal 
bij een bouwproject behaald moeten worden. Daarbij is 
een driedeling van toepassing, waarbij punten voor nestge-
legenheid (1), groene muren en daken (2) en omgevings-
maatregelen (3) worden onderscheiden.

Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid, Milieu en 

Energietransitie van Den Haag. (Foto: Sander Foederer)

Bushokje met PV…

… en een bushokje met groen.
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Kleinschalig  
project 

Middelgroot  
project 

Grootschalig 
project 

Gevel/dak 
gebouw 2 punten 4 punten 6 punten 

Verblijven  
in gebouw 1 punt 3 punten 4 punten 

Omgeving 
gebouw 2 punten 4 punten 6 punten 

Het puntensysteem is bij twee grootschalige projecten 
opgenomen in de planontwikkeling. Zo is het onderdeel 
van de tenderovereenkomst van de herontwikkeling van 
bedrijvengebied de Binckhorst. 

BINCK EILAND
“Op de Binckhorst zijn veel ontwikkelaars bezig en dat biedt 
veel kansen voor mooie daken”, vervolgt Van Tongeren. 
“Binck Eiland (in januari beschreven in Roofs; red) is bijvoor-
beeld een fantastisch project waarin groen de onderlegger 
vormt van de bebouwing. Die bestaat uit groene buiten-
ruimte en een grote daktuin van 6.500 m2. Om te zorgen dat  
het groene dak over een aantal jaren niet vervangen is 
voor bitumen of versnipperd is door ruilverkaveling, is afge-
sproken dat alle vier de VvE’s moeten instemmen met een 
eventuele verandering in de bestemming. Dat hebben de 
projectontwikkelaars goed gedaan, binnen de wettelijke 
mogelijkheden.” Vervolgens is deze daktuin ook ‘dak van de 
maand’ geworden, een actie in het Haagse jaar van het 
dak die voor de rest van de stad inspirerend kan werken. 

PRAGMATISCH
Ondertussen is Den Haag op veel fronten bezig met het 
verduurzamen en klimaatadaptief maken van de stad. 
Van Tongeren pakt dit pragmatisch aan. “Ik ben een hele 
simpele, praktische wethouder. In het begin ben ik gaan 
kijken wie wat wil doen en hoe kan ik dat ondersteunen. 
Er is bijvoorbeeld een Chief Data Officer die informatie en 
dronebeelden verzamelt, de dakcoaches doen goed werk, 
we doen gezamenlijke inkoopacties voor energie, er is 
ondersteuning voor bedrijventerreinen in de vorm van de 
website solarcitydenhaag.nl. We benaderen de verschillende 
doelgroepen met verschillende, relevante argumenten.  
De gebouwbeheerder van World Forum is geïnteresseerd 
in kostenbesparing op onderhoud en verwarming en met 
een groen dak nemen we meteen de wateroverlast op straat 
mee. Huiseigenaren willen ook geld besparen, vinden het 
mooi om de meter terug te zien draaien maar zien met 
hulp van een dakcoach ook de voordelen van een groene 
tuin op het dak. En wij leren ondertussen wat het beste 
werkt. Je moet zoiets je echt eigen maken en het kost tijd 
om het in de haarvaten van de samenleving te laten landen. 
Als dat lukt is de uitvoering ook een stuk gemakkelijker. 
Volgens mij zijn we op de goede weg. ”

SAMENWERKING
Of er intensieve samenwerking is met andere (grote)  
gemeentes kan Van Tongeren niet bevestigen. “Samen-
werken is iets anders dan ideeën uitwisselen. In de G4 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht; 
red.) zitten op duurzaamheid allemaal Groen-
linkswethouders, die ken ik goed. Via een app- 
groep hebben we geregeld contact en ook 
ambtelijk is er veel samenspraak. Maar wat we  
op het gebied van daken doen is vooral lokaal  
en proberen we zoveel mogelijk als een orga-
nisch proces te laten verlopen dat we op allerlei 
manieren ondersteunen. We werken voor een 

stad die leefbaarder, groener, energiezuiniger wordt en dat wil je doen op 
een manier die eerlijk is. Daar maak ik mij sterk voor. Overigens zoeken  
we voor Jaar van het Dak nog naar een gemeente die de fakkel wil  
overnemen. Bij deze kunnen collega’s zich bij ons melden.”  
duurzamestad.denhaag.nl/woning/jaarvanhetdak. ■

STAD EN DAK

De daktuin van Binck Eiland. (Foto: Vorm Bouw)

Groendak voor Stadsboerderij Schildershoeve in de Schilderswijk: 

alle kleine beetjes helpen. 

Een mooi groen dak bij de buren werkt aanstekelijk. 

Tien jaar groei van zonnepanelen.

GREEN KEY IS HÉT DUURZAAMHEIDSKEURMERK VOOR DE TOERISTISCHE EN 
RECREATIEVE BRANCHE IN NEDERLAND EN VERUIT DE MEESTE STRAND-
TENTEN MET EEN CERTIFICERING ZITTEN LANGS DE KUST VAN DEN HAAG 
EN SCHEVENINGEN. KWALITEITSTOERISME IS DAAR GEVOELIG VOOR.  
HET IS NU DE BEDOELING DAT ER FLEXIBELE ZONNEPANELEN OP DE 
STRANDTENTDAKEN KOMEN OM NOG MEER BEDRIJVEN AAN EEN CERTI-
FICAAT TE HELPEN. IEDEREEN WEET STRAKS DAT ER EEN GROENE, DUURZA-
ME STAD AAN ZEE LIGT.
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VEILIG EN GEZOND WERKEN
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 ‘Weten wat er omgaat’ en het ‘zoeken naar gevaren’ kan 
gedaan worden voor alle middelen die nodig zijn om te 
kunnen werken. Denk dan aan het gereedschap, de bouw-
materialen, de machines en de werkplekken. Het lijkt wel 
of daarbij de mensen die het moeten doen vaak vergeten 
worden. Op de werkvloer voelt dat als een gebrek aan aan- 
dacht en dat ‘betaalt’ zich vroeg of laat uit. Ik heb wel eens 
horen zeggen dat mensen net fruitautomaten zijn. Er komt 
uit wat je erin stopt. Net als bij een fruitautomaat weet je 
niet wanneer dat zal zijn, maar het moment komt. Het is 
volgens mij een vergissing om te denken dat gemotiveerde  
medewerkers met geld kunnen worden gekocht. Geld en  
belonen in het algemeen werkt tijdelijk. Belonen werkt alleen 
als de beloning echt een uitzondering is. Veilig en gezond 
werken en het maken van kwaliteit zijn normaal en mogen 
geen uitzonderingen zijn. Voor veilig en gezond werken 
moet dus iets anders gedaan worden.
In onze bedrijfstak gaat niets zonder handjes; gezonde, 
vaardige handen die het werk maken zijn belangijker dan 
gereedschap. Handen zijn, in tegenstelling tot gereedschap,  
schaars. De stagnaties en levertijden worden mede ver-
oorzaakt door gebrek aan goede vaklieden. We kunnen 
daar COVID-19 en tekorten aan computerchips de schuld 
van geven, maar met voldoende goede materialen en  
ongemotiveerde of onvoldoende geschoolde mensen 
maak je geen goed dak. Het is daarom van groot belang 
dat de vaklieden die er wel zijn niet uitvallen en het vak 
beheersen. Die vaklieden blijven vaklieden door voldoende 
en tijdige bijscholing. Het vak veranderd en daar moet  
de vakman op zijn voorbereid. Ik lees in Roofs regelmatig 
een column van Peter van Houtum die telkens pleit voor 
fitte en geschoolde mensen in het bedrijf.
Het is van groot belang dat die vaklieden weten wat er  
van hen verwacht wordt maar ook wat ze zelf kunnen 
verwachten op de bouwplaats en van hun werkgever. 
Iedereen is immers op zoek naar een omgeving met weinig 

onzekerheden. Daar voel je je veilig en lekker, daar werk  
je met plezier. Op een werkplek waar de sfeer goed is,  
zijn korte lijnen mogelijk. Goed overleg tussen de leiding-
gevende, de medewerkers en de opdrachtgever is een 
heel efficiënte manier om het werk zo veilig en goed 
mogelijk te laten verlopen. Geef elkaar de gelegenheid om 
vrij te spreken over veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de 
voortgang. Hierbij helpt het om het resultaat voortdurend 
helder voor ogen te houden. De mensen op de werkvloer 
hebben over het algemeen heel zinnige en goede ideeën 
over de manier waarop veilig en gezond een goed dak 
kan worden gemaakt. Deze vrij beschikbare kennis wordt 
helaas niet altijd goed gebruikt. 
Een goede sfeer is te creëren door verder te kijken dan het 
werk. Zeker in een klein of middelgroot bedrijf is het moge-
lijk om informatie uit te wisselen die verder gaat dan het 
werk. Weten wat er omgaat, een felicitatie bij de verjaardag 
van de levensgezel, een praatje over de vakantie of het 
weekend. Je kunt denken ‘wat zal ik me bemoeien met de 
privébeslommeringen’ maar weet dat als het niet goed 
zit het vanzelf naar buiten komt. Een collega, werknemer, 
toezichthouder of leidinggevende die niet lekker in z’n vel 
zit, gaat vanzelf minder presteren. Mensen zijn immers net 
fruitautomaten. Niet goed in je vel zitten kan resulteren  
in onoplettendheid, met als gevolg een ongeval of een 
slecht dak. Door te weten wat er omgaat kun je dit voor-
komen. En wat is nu leuker: geen belangstelling voor jouw 
gezondheid of wel belangstelling voor jouw gezondheid?
Weten wat er omgaat is het maken van een goede sfeer. 
Het zorgt dat de fruitautomaat gaat uitbetalen. Weten wat 
er omgaat is het voorkomen van ongevallen en uitval  
door ziekte. Weten wat er omgaat is werken aan de  
Wet kwaliteitsborging.

Zowel opdrachtgevers als bedrijven en hun mede- 

werkers hebben voordeel als het dak zo veilig  

mogelijk kan worden gemaakt. Het werk vertraagt  

niet, de kwaliteit is eenvoudiger te realiseren en het is plezierig werken. 

Daar worden we allemaal blij van. De kwaliteit van het werk wordt  

belangijker met het inwerkingtreden van de Wet kwaliteitsborging. 

Weten wat er omgaat in  
de fruitautomaat

Adri F
rijt

er
s

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

Aabo Trading is de grootste ongebonden groothandel in dakmaterialen van 
Nederland. Dat zijn we geworden door altijd bezig te zijn met ontwikkeling, 
groei en verbetering. 

In ons hechte team zijn wij altijd op zoek naar nieuwe krachten die net als 
wij álles van het dak (willen) weten en ons in landelijke en regionale functies 
kunnen versterken. We zijn een dynamisch bedrijf met veel ruimte voor groei, 
ondernemersgeest en eigen inbreng. We hebben één landelijke visie maar 
onderscheiden ons door juist ook lokaal de taal te spreken. 

Lijkt je dit interessant en ben je toe aan uitdaging met veel afwisseling, 
vrijheid en eigen inbreng in een constant groeiend bedrijf? Kijk dan snel 
op onze website voor de openstaande vacatures en wie weet kunnen we je 
binnenkort verwelkomen in één van onze teams!

Weet jij álles van het dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken momenteel o.a.:
• (Assistent) filiaalleiders
• Magazijnmedewerkers
• Zink- en Plastisolzetters
• Dakinspecteurs

Bekijk alle openstaande 
vacatures op:

www.aabo.nl/vacatures

Kom werken bij 
Aabo Trading!



BIJ DAKNED HEBBEN WE DE BESTE DAKBANEN VOOR IEDER PROJECT.

DIVERSITEIT IN HET 
ASSORTIMENT & ALTIJD 
DE HOOGSTE KWALITEIT

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.

info@dakned.nl
www.dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch  
073 6271250

Al in de oudheid werd teer gebruikt voor het waterdicht maken van daken. Tegenwoordig gebruiken 
we de ‘moderne uitvoering’ hiervan in de vorm van APP en SBS gemodifi ceerde bitumen dakbanen. 
Bitumen dakbedekkingssystemen blij ven veelzij dig toepasbaar, ook in de huidige veeleisende markt 
waar steeds meer gevraagd wordt op het gebied van o.a. duurzaamheid en kwalitatief hoogwaardige 
daksystemen. Bij  Dakned voeren wij  APP, APAO, SBS en zelfklevende dakbanen van de hoogste kwaliteit. 
Alle dakbanen zij n voorzien van een KOMO-attest-met-productcertifi caat. En allemaal met een standaard 
productgarantie van tien jaar. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland
en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
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Dakelement als vervanger van traditie

BouwDeck is prefab,  
innovatief en circulair

Tekst: Erik Steegman, Kiwa BDA Testing BV

Dat was ook in 2016 al de gedachte van Mark Evers,  
directeur-eigenaar van het toenmalige Mastum Daksystemen:  
om niet meer via zijn reguliere dakdekkersbedrijf de uit- 
bouw van nieuwbouwwoningen te voorzien van een dak-
bedekking en isolatie. Het relatief arbeidsintensieve werk, de 
scherpe prijs]zen en de grotere risico’s op een slechte op-
brengst gaven de doorslag. Met veel aanbod aan grotere 
specialistische projecten de afgelopen jaren was de keus 
snel gemaakt. 

ISONIQ
Nadat hij op een beurs de prefab EPS dakranden van Isoniq 
voor de woningbouw had gezien, kreeg hij het idee om 
deze traditionele dakwerkzaamheden binnen een groter 
woningbouwproject te gaan vervangen door een volledige 

in de fabriek gebouwde dakopbouw. Dat betekende een 
innovatief product ontwikkelen voor het dak van een  
standaard uitbouw bij nieuwbouwwoningen. Het resultaat: 
een prefab dakelement met prefab opstanden en de 
Dakstand en de Muurvoet van Isoniq, volledig in de fabriek 
gemaakt. Het element is geheel ontwikkeld vanuit de 
gedachte van efficiënt bouwen, prefab levering en snelle 
plaatsing, met volop aandacht voor juiste maatvoering 
en detaillering en hoge kwaliteit. Uiteraard is het logistieke 
proces geheel passend voor dat van de aannemer. 

FABRIEK
En zo ontstond, inmiddels al weer jaren geleden, de fabriek 
van BouwDeck. Mark Evers en zijn collega Dick Smidts zijn 
beide uit het traditionele dakbedekkingsbedrijf gestapt en 
hebben zich volledig toegelegd op deze prefab dakont-
wikkeling. De fabriek in De Meern draait inmiddels op volle 
toeren en levert gemiddeld per week zo’n zestig elementen 
aan aannemers die gespecialiseerd zijn in grootschalige  
woningbouw en die weten dat de voordelen van het 
systeem opwegen tegen bijvoorbeeld de hogere aanschaf-
kosten. De hoofdaannemer heeft de keuze om de montage 
zelf te verzorgen of uit te besteden aan een van de drie 
ploegen van Bouwdeck.

EPS
De sterkte, flexibiliteit en circulariteit van geëxpandeerde 
polystyreen vormden de basis van het idee voor dit prefab 
dak. EPS korrels worden met stoom geëxpandeerd en tot 
groot formaat blokken geperst en zijn met gloeidraden in 
elke gewenste vorm te maken. Zo kunnen de opstand van 
de dakrand en opstand in de gevel gecombineerd worden 
met de vlakke dakisolatieplaat. Het volledige BouwDeck 
element bestaat uit een zogenoemd Muurvoet-element. 
Dit drukvaste element wordt gebruikt bij opgaand werk. 
Het element is al voorzien van een loodvervanger die na 

plaatsing van het element direct wordt vastgezet tegen 
het binnenspouwblad. Bij de dakrand wordt weer gebruik 
gemaakt van het BouwDeck Mura element (gebaseerd 
op Isoniq Mura), een EPS isolatie voorzien van muurplaat 
en houten verstevigingsribben waar de metselaar zijn 
muurverankering in vast kan zetten. Hier is prefab de HWA 
stadsuitloop gecombineerd met noodafvoer doorheen 
gemonteerd. 

GEEN BOEIBOORD
De daken zijn standaard opgebouwd met een basisplaat  
underlayment, een dampremmer, afschotisolatie EPS 100 
met daarop een POCB dakbedekking (Soprema type Apax), 
mechanisch bevestigd en verkleefd in de opstanden en 
met een aluminium daktrim als afsluitende dakrandafwer-
king. De metselaar kan het buitenspouwblad tot onderaan 
de muurplaat doorzetten waardoor het boeiboord komt te 
vervallen. Bij doorgaande dakvlakken ontstaat aan beide 
kanten een eindelement met aan de kop nog een afslui-
tende dakrand; de tussenliggende naden van de dak-
bedekking en isolatie worden op de bouw van pu-schuim 
voorzien waarop een strook dakbedekking waterdicht 
wordt aangebracht. 
Via een statiegeldregeling wordt rubberplaatmateriaal 
meegeleverd. Deze dient als beschermlaag voor het dak-
bedekkingspakket op het element en kan gebruikt worden 
voor de plaatsing van steigers op het prefabdak die bij  
het vervolgtraject o.a. gebruikt worden voor de metselaars. 
Het huidige prefab element is conform de huidige maatsta-
ven als systeem gecertificeerd middels een BDA Agrément 
BAE 18-065/02/A.

Een BouwDeck element wordt vooraf voorbereid vanuit een 
CAD-programma. Op basis van de aangeleverde gege-
vens van de aannemer worden alle elementen uitgewerkt 
en na goedkeuring van de opdrachtgever in de fabriek 
gemonteerd en na tijdelijke opslag op de gewenste datum 
aangeleverd. Een goede voorbereiding is dus van groot 
belang, maar dat geldt voor alle prefab bouw. De levertijd 
is dan ook minimaal 12 weken.

LICHT, GROEN EN WATER
De mogelijkheden van het BouwDeck element worden 
steeds diverser. Inmiddels zijn lichtkoepels en lichtstraten 
mee te nemen in BouwDeck elementen en zijn met prefab 
kratten en voorgewerkte sedumbeplanting ook extensieve 
daktuintjes mogelijk. In de toekomst zullen nog mogelijk-
heden worden ontwikkeld om de biodiversiteit in stedelijke 
omgeving mee te nemen, zoals tijdelijke waterbuffering. 

De elementen worden nu nog veelal ingezet bij het maken 
van uitbouwen voor woningen. Marc Evers geeft aan ook 
inmiddels te denken aan levering van het Bouwdeck ele-
menten voor bijvoorbeeld appartementenbouw, dakterras-
sen, prefab betonbouw en houtskeletbouw. We gaan nog 
veel horen van BouwDeck. ■

De afgelopen jaren is vanwege een behoorlijk gevulde orderporte-

feuille bij dakdekkersbedrijven een duidelijke verdeling van werkzaam-

heden ontstaan. Die keuzes zijn ten voordele van de interessante  

werken bedrijfsleven, (semi-)overheid en woningbouwverenigingen, 

terwijl het relatieve kleinere dak wordt vermeden. Voor de particulier is  

het inmiddels erg moeilijk om een goede gecertificeerde vakbroeder 

te vinden. Inmiddels worden keuzes gemaakt voor soorten van dak-

oppervlak. Dit is ook te merken bij de nieuwbouw van woningen waar 

de koper tegen meerprijs kan kiezen voor een standaard uitbouw met  

een relatief klein dakoppervlak. Het gemiddelde 

dakdekkersbedrijf vermijdt dit soort daken als  

het even kan, vanwege de slechte efficiëntie,  

de prijzenslag en daardoor de lagere opbrengst.

Erik Steegm
an

ERIK STEEGMANPREFAB

Kant-en-klaar dakelement wordt ingehesen.

Groendak op de uitbouw.
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Zo vader, zo zoon
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

Op mijn verjaardag kreeg ik van mijn zoon het boek 
Jos & Max van Ivo Pakvis (op het moment van schrijven 
nog niet gelezen). Een paar dagen later toen ik het 
weer op de tafel zal liggen, moest ik denken aan de oer- 
Hollandse uitdrukking ‘Zo vader, zo zoon’. Een uitdrukking 
die zeker opgeld doet voor de dakdekkerij. Niet alleen 
in de bedrijfsopvolging, maar ook op het dak zien we 
legio vader-zoon combinaties. 

Na meegaan op vakantie blijkt het dak vaak best  
aantrekkelijk, of bijvoorbeeld een vangnet te zijn.  
Als de schoolcarrière geen succes blijkt of de eerste  
9 tot 5 baantjes toch niet de voldoening geven waar op 
was gehoopt, blijkt de stap naar het dak voor heel wat 
jongeren een optie. Ondanks dat moeder klaagde als 
pa weer vuil of zeiknat thuis was gekomen, vertelde dat 
het zwaar werk is en je door weer en wind aan de bak 
moet, besliste de zoons toch voor de dakdekkerij  
te gaan.

Ook al staat het vak minder in de spotlights dan dat 
van Jos & Max, zoonlief zal worden gesteund in zijn 
keuze en geholpen bij het leren van de kneepjes van 
het vak. Dan maakt het niet uit dat de zoon van Jos in 
een halve dag net zoveel verdient als welke willekeurige 
dakdekker dan ook in een jaar, dat weerhoudt deze 
vaders niet trots te zijn als hun kinderen slagen in hun 
(dak)carrière. Vaders zijn nu eenmaal vaders, ongeacht 
of hun kind op de eerste of op de hoogste trede van  
de salarisladder staat.

Dat ambachten en beroepen van vader op zoon over-
gaan is van alle tijden. Gelukkig zien we steeds meer 
vrouwen in traditionele mannenberoepen verschijnen, 
dus ook in de bouw. Het merendeel in ondersteunende 
beroepen en kaderfuncties en vooralsnog in mindere 
mate nog bij de uitvoerende ambachten. Het vak van 
vader op zoon overgeven wordt dan langzamerhand 
niet meer zo zelfsprekend. 

Ons vakblad Roofs stevende jarenlang af op een com- 
binatie vader-zoon maar is uiteindelijk – heel modern –  
een vader-dochtercombinatie geworden. En kijk: ons 
magazine bloeit als nooit te voren. Vrouwen in de dak-
dekkerij zien we nog sporadisch en eerlijk gezegd zie  

ik de vader-dochtercombinatie óp het dak nog niet zo 
snel gebeuren. Van hun vader zullen ze het best mogen, 
maar dakdekken is fysiek toch wel zwaar. Zo zwaar dat 
weinig directies, hoe vooruitstrevend sommigen ook zijn, 
het risico van een vrouw op het dak niet willen en/of 
durven nemen. 

Wel ben ik ervan overtuigd dat directieopvolging door  
dochters de komende jaren gaat gebeuren. Dit mannen- 
bastion gaat op dat gebied nog wat beleven. Nog even 
en we zien de eerste brievenhoofden met Bedrijfsnaam 
en Dochter(s) verschijnen. Of nog een stapje verder, 
naar het genderneutrale ‘zo vader, zo kind’. Dat bekt 
niet zo lekker als ‘zo vader, zo zoon’, maar misschien ligt 
dat aan het feit dat ik van die laatste er twee heb.

Theo Wiekeraad

R48 BEVESTIGER
DE NIEUWE STANDAARD 

Guardian B.V. 
Grasbeemd 14 

5705 DG Helmond

0031 492 597400 
info@guardian.nl 
www.guardian.nl

Betere prestaties & sneller werken  
voor de prijs van een R45 tule

Scan QR voor 
meer informatie 

over R48

• Groter en sterker dan de R45
• Geschikt i.c.m. alle Guardian schroeven
• Te gebruiken voor kunststof en bitumen dakbedekking
• Geschikt voor verwerking met bit, extender en schroefmachine

“ Dat ambachten en beroepen 
van vader op zoon overgaan  
is van alle tijden”
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PERSONEELSBELEID

Om personeel wordt gevochten in Nederland, dus ook in de  

dakbedekkingsbranche. TECTUM helpt de bedrijfstak mee het  

tekort aan mensen op verschillende manieren aan te pakken,  

bijvoorbeeld door de ondersteuning in het behoud van personeel.

Niet alleen vinden, 
maar ook binden

nogal eens aanleiding om verbeteringen aan te brengen 
in de werkomstandigheden, waardoor de werknemer zijn 
vak beter en langer kan blijven uitoefenen. Er is sprake van 
een win-win-situatie. De werkgever wil graag zijn personeel 
behouden, de werknemer wil graag gezond blijven en met 
plezier zijn vak uitoefenen.

De dakbedekkingsbranche onderkende jaren geleden 
al dat het aanbod van goed personeel cruciaal is voor 
de sector. Dat aanbod is gebaat bij gedegen opleidings-
mogelijkheden. Zo werd TECTUM ruim twintig jaar geleden 
door de sector opgericht om te zorgen voor een stabiele 
instroom van nieuwe mensen en behoud van opgeleid  
personeel. Vooral ook op het laatste gebied zijn grote  
stappen gemaakt.

VAN 40 NAAR 10% UITVAL
In het behoud van opgeleide en op den duur ervaren 
krachten ligt namelijk een deel van de oplossing van het 
probleem. De bedrijfstak heeft enorm geïnvesteerd in  
(duurzame) inzetbaarheid. Door het niveau en het welbe-
vinden van de dakdekkers, die een vakopleiding positief 
hebben afgerond, goed in de gaten te houden, wordt uit-
val voorkomen. Deze zogenaamde HRM-maatregel binnen 
de bedrijfstak heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd  
dat een uitval van 40% van opgeleide dakdekkers binnen 
drie jaar is teruggedrongen naar een percentage van 10%. 
Zo wordt er voor gezorgd dat de opgeleide dakdekkers 
blijven doen wat ze het liefst willen en beschikken de werk-
gevers over gemotiveerde beroepskrachten.

VAKSCAN
Dakdekkers zijn vanuit de CAO BIKUDAK verplicht om een  
keer in de drie jaar de VakScan of Gezond en Veilig Werken  
op het Dak (C-1) te volgen. Door deelname aan de VakScan 
wordt blijvend gewerkt aan het vaktechnische niveau van  
de dakdekker en blijft ook de kennis over Arbo en veiligheid  
up-to-date. Voor de wat oudere dakdekkers is er sinds 
enkele jaren ook de zogenaamde VakScan-DI (Duurzame 
Inzetbaarheid). In het kader van dit project bezoeken  
TECTUM en SBD dakdekkers op de bouwplaats.  
In de mobiele werkplekken in de TECTUM-bussen wordt er 
vertrouwelijk gesproken over zaken als de werksituatie, ei-
gen kennis en vaardigheden, gezondheid, de privésituatie, 
de toekomst en de ambities. De gesprekken in de bus zijn 

INSTROOM JONGEREN
De blijvende inzetbaarheid van de iets oudere werknemer 
is van het grootste belang, maar het op peil houden van 
de instroom van jongeren is minstens zo groot. Op deze  
wijze kan de vergrijzing van het dakdekkerspotentieel  
immers tegengegaan worden. De gemiddelde leeftijd  

van deelnemers aan de vakop-
leiding van TECTUM is 25 jaar.  
Ruim 15 procent van de deelnemers 
is zelfs jonger dan 20 jaar. Het blijft 
de bedrijfstak lukken om jonge 
mensen te interesseren voor het vak. 
Dakbedekkingsbedrijven slagen er 
nog steeds in (al blijkt het steeds 
moeilijker te worden) vaak juist ook 
jongere kandidaten aan te trekken 
voor het vak van dakdekker.  
Wil iemand eenmaal dakdekker 
worden, dan wordt contact gezocht 

met TECTUM. De opleiding wordt gestart en in nauwe samen-
werking tussen bedrijf en TECTUM wordt de specifieke bege-
leiding voor opleiding en werk ingeregeld en opgepakt. Het 
draait immers niet alleen om vinden, maar ook om binden. 

BEHOUD
Het behouden van geschoold personeel is in vele sectoren 
een lastig probleem. Veel gediplomeerden verlaten relatief 
kort na de opleiding hun werkgever voor een baan bij  
de concurrent of verlaten zelfs de sector. Zo blijken uitval-
percentages van 40% in diverse sectoren in de techniek 
zeker geen uitzondering. Zoals eerder gezegd slaagde  
de dakbedekkingsbranche erin om het uitvalspercentage 
terug te brengen van ruim 40% naar minder dan 10%.  
Per saldo is het behouden van opgeleide vakmensen een 
groot goed.

INVESTERING
Het succes is uiteraard voor een groot deel te danken 
aan de bedrijven en dakdekkers zelf. Ook de huidige 
econo mische hausse speelt hierin een grote rol, evenals 
de gesprekken in de TECTUM-bussen met de reeds gedi-
plomeerde dakdekkers. Kortom, de samenwerking tussen 
werkgevers en werknemers in diverse ondersteunende 
maatregelen, werpt duidelijk zijn vruchten af. De (grote) 
financiële uitgaven van de bedrijfstak die nodig zijn voor 
investeringen in personeel zijn ook een investering in een 
goede functionerende dakbedekkingsbranche.

Aan de ene kant is er de ondersteuning van de huidige 
dakdekkers met betrekking tot hun blijvende inzetbaar- 
heid. Daarbij hoort ook het kweken van bewustwording.  
Aan de andere kant gaat het om het vinden, opleiden 
en begeleiden – ook na diplomering – van de nieuwe 
instroom. Dit zijn simpelweg heel goedwerkende bedrijfs-
takeigen voorzieningen. ■

Er wordt gevochten om de handjes. (Foto: Shutterstock)

TECTUM-bussen zijn de mobiele werkplekken waarin de gesprekken worden gevoerd.
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SPECIAL BITUMEN DAKBEDEKKING

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de eerste Nederlandse branche-

vereniging voor de bitumenbranche werd opgericht. Peter Ligthart van 

ProBitumen vertelt welke thema’s er anno 2022 in de branche spelen, 

van grondstofprijzen tot innovaties. “De betrouwbaarheid van bitumen 

is niet zomaar een mooi verhaal, het is een zekerheid op basis van  

zestig jaar ervaring.”

Bitumen: zestig jaar 
betrouwbaarheid

BITUMEN REVIVAL
In hoeverre is de opkomst van kunststof dakbedekkingen 
ook een thema voor de bitumenbranche? “Kunststof vormt 
geen bedreiging voor bitumen. Er is eerder sprake van  
een bitumen revival. Architecten en projectontwikkelaars 
zeggen vaak: het maakt me niet uit wat er op het dak komt, 
als het maar doet wat het moet doen en dat is het dak  
waterdicht maken. Daarvoor is bitumen perfect. De bitumen-
branche kan bogen op zestig jaar ervaring, als we rekenen 
vanaf 1962 toen de eerste Nederlandse branchevereniging  
Venedak werd opgericht. Dat is zestig jaar ervaring en kennis. 
We wéten dat bitumen betrouwbaar is. Onze betrouwbaar-
heid is niet zomaar een mooi verhaal, het is een zekerheid 
op basis van zestig jaar heritage.”

“EPDM heeft de afgelopen twintig jaar aan populariteit 
gewonnen, vooral door de claim van lange levensduur”, 
zegt Ligthart. “Vroeger ging men voor bitumen uit van een 
levensduur van twintig jaar, door de modificaties werd dat 
later dertig jaar, maar uit recent onderzoek van de praktijk 
weten we dat bitumen wel 35 tot 40 jaar meegaat.  
Bitumen kan bovendien twee keer overlaagd worden.  
Daarmee kom je op een levensduur van honderd jaar.”

Nolanda Klunder

“De grote thema’s die nu spelen in de bitumenbranche zijn 
circulariteit, de discussie over brandveiligheid bij PV-panelen  
en de prijzen van grondstoffen”, vertelt Peter Ligthart,  
directeur van branchevereniging ProBitumen. Elders in deze 
special komen circulariteit en brandveiligheid aan de orde. 
Wat betekent de stijging van grondstofprijzen voor de bitu-
menbranche? “De gestegen grondstofprijzen spelen uiter-
aard niet alleen bij ons, het is een breed ervaren probleem. 
Er is hier sprake van een perfect storm, veroorzaakt doordat 
de productie werd teruggeschroefd – onder meer als  
gevolg van corona – terwijl de vraag juist bleek te stijgen,  
in combinatie met hogere transportkosten. Alle economieën 
trekken nu aan de beschikbare grondstoffen.” 

ERVARING MET PRIJSFLUCTUATIES
“Hoe de leden van ProBitumen met de stijgende grondstof-
prijzen omgaan, verschilt onderling”, zegt Ligthart. “Onze 
branche heeft altijd te maken met prijsfluctuaties. Bitumen is 
immers een restproduct van de olieproductie. 90% van het 
beschikbare bitumen gaat daarbij naar wegenbouw. Is de 
olieprijs hoog, dan halen olieproducenten zo veel moge-
lijk bruikbare olie uit hun ruwe olie en is er relatief weinig 
restproduct. Daardoor stijgt dan de bitumenprijs. Maar als 
de olieprijs hoog is, wordt olie winnen in moeilijk bereikbare 
olievelden rendabel, met uiteindelijk een stijging van het 
aanbod tot gevolg. Er zijn daarbij grote verschillen in samen-
stelling van olie tussen olievelden: sommige ruwe olie leidt 
tot veel restproduct, andere juist minder. Onze branche is in 
dat opzicht gewend aan fluctuaties in aanbod en prijs.”

EPDM is populair voor multifunctionele daken, maar daar-
voor is bitumen ook heel geschikt, benadrukt Ligthart.  
“Als je het over gebruiksdaken hebt, geldt nog altijd dat 
het gebruik secundair is aan de waterdichtheid. Dat EPDM 
wordt toegepast voor multifunctionele daken, is verklaar-
baar: EPDM  wordt ook gebruikt voor vijvers. Maar EPDM 
wordt eenlaags gelegd. Dat is een serieus risico, want een 
beschadiging leidt dan meteen tot lekkage. Bitumen wordt 
vrijwel altijd tweelaags gelegd, en sowieso altijd bij daken 
die intensief begaanbaar moeten zijn vanwege aanwezige  
apparatuur zoals koelinstallaties en waterpompen. Bij groen-
daken wordt bitumen gecompartimenteerd aangelegd 
om de risico’s te beperken. Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt overigens dat EPDM en PVC een veel grotere impact 
hebben op de kwaliteit van water dat van een dak afkomt 
dan bitumineuze dakbedekking.” Zie daarvoor Ligtharts 
artikel over uitloging elders in deze special.

INNOVATIES
Een ander thema is uiteraard innovatie. Ligthart: “De vijf leden 
van ProBitumen – Derbigum, BMI Icopal, IKO, Soprema en 
Wédéflex – zijn wereldspelers met eigen laboratoria.  
Die laboratoria hebben ze om hun producten te testen, 
omdat de beoordelingsrichtlijn frequent testen vereist,  
maar ook om te innoveren. Hierbij kan je denken aan inno-
vaties op het gebied van productiemethoden of recycling. 
Waar ze nu concreet mee bezig zijn, vertellen ze natuurlijk 

nog niet. Maar als we kijken naar recente innovaties,  
dan springt de zelfklevende laag er bijvoorbeeld uit.”  
Deze werd ontwikkeld naar aanleiding van de NEN 6050, 
die voorschrijft in welke situaties werken met open vuur 
wel of niet is toegestaan. “De NEN 6050 werd twaalf jaar 
geleden ingevoerd en wordt over het algemeen goed toe-
gepast. In verschillende situaties is sindsdien het alternatief 
van zelfklevende lagen dus nodig. Niet elke dakdekker is 
daar overigens blij mee: het beroep van dakdekker is in de  
ogen van velen juist zo stoer vanwege het branden. Je hoort 
dakdekkers wel eens zeggen: als ik niet met de brander het 
dak op mag, ga ik het dak helemaal niet meer op.”

Een andere ontwikkeling is dat in de loop van de tijd de 
dikte van een dakbaan kleiner is geworden, onder meer 
vanuit milieu-oogpunt. Een dunnere laag betekent dat er 
minder grondstoffen nodig zijn. “Dat is mogelijk geworden 
door de verbeterde productiemethoden. Er zijn strenge 
normen voor hoe dik de laag moet zijn. Er is altijd enige  
variatie in dikte. Als die variatie groot is, moet men zich  
richten op relatief dikke dakbanen, om er zeker van te zijn 
dat ook de dunste plekken aan de normen voldoen.  
Naarmate je de dikte beter kunt monitoren in de productie-
fase, kun je de rollen dus dunner houden zonder aan kwa-
liteit en betrouwbaarheid in te boeten.” ■

INTERVIEW PROBITUMEN

“ De vijf leden van ProBitumen  
zijn wereldspelers met eigen  
laboratoria”

Peter Ligthart: “Architecten en projectontwikkelaars zeggen vaak: het maakt me niet uit wat er 

op het dak komt, als het maar doet wat het moet doen en dat is het dak waterdicht maken.”
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Hoewel bitumen vrijwel eindeloos recyclebaar is, wordt in de praktijk 

slechts een klein deel daadwerkelijk gerecycled. Vooral snijresten  

worden hergebruikt. Dit jaar zullen daarin nieuwe stappen gemaakt 

worden, vertelt Peter Ligthart van ProBitumen.

Recycling van bitumen

Nolanda Klunder

Voor de theorie over recycling gaat Peter Ligthart, 
directeur van branchevereniging ProBitumen,  
uit van het schema van Ellen McArthur. “In de 
rechtervleugel van dat schema staat hoe we  
omgaan met onze voorraad materialen.  
Recycling is volgens McArthur slechts de laagste  
graad. De hoogste graad is het delen van mate-
rialen. Tussen de hoogste en laagste graad in 
staan onderhoud (om de levensduur van mate-
rialen te verlengen) en hergebruik of herdistri-
butie. Eén niveau beter dan recycling is in dit 
schema remanufacturing. Het verschil tussen 
remanufacturing en recycling is dat bij recycling 
het materiaal een nieuwe grondstof wordt,  
mogelijk in een andere branche.  

Zo wordt bitumen van daken een grondstof voor wegen-
bouw. Bij remanufacturing blijft het materiaal in de eigen 
sector. In de bitumenbranche richten we ons allereerst op 
onderhoud: bitumen kan je twee keer overlagen, waardoor 
de levensduur van ongeveer dertig jaar wordt verlengd 
naar honderd jaar.” Recycling, waarbij bitumineuze dakbe-
dekking verwerkt wordt in asfalt voor wegenbouw, is geen 
doel voor de leden van ProBitumen: “Het is ons doel om het 
materiaal te behouden voor de dakenbranche.”

RECYCLING ONTMANTELDE DAKBANEN
Hoewel de techniek er is, zitten er meerdere haken en ogen 
aan het verwerken van ontmantelde bitumineuze dakbanen 
tot nieuwe dakbanen. “Soms is het bitumen overlaagd op 

oud materiaal dat nog teermastiek bevat. Bitumen dat 
gecontamineerd is door teer heeft een te hoog PAK-gehalte 
en mag niet gerecycled worden. Bij daken van voor 1985 is 
er soms asbest aanwezig in de kitten of pasta’s. En vaak is 
het bitumen niet goed te scheiden van andere materialen 
zoals isolatiemateriaal.” Dat zijn problemen die zich in de 
loop der tijd steeds minder zullen voordoen, zegt Ligthart. 
“Er zal steeds vaker materiaal beschikbaar komen zonder 
asbestvezels of teercontaminatie. Tegenwoordig worden 
dakbanen vaker mechanisch bevestigd, waardoor ze  
in de toekomst veel beter van het dak verwijderd zullen 
kunnen worden.”

Het inzamelen van gebruikte dakbanen is daarbij ook 
tamelijk arbeidsintensief: “Om vast te stellen wat de kwali-
teit van het materiaal is, moet je eerst op het dak gaan 
inspecteren en na inzameling nog een keer checken hoe 
het met het materiaal gesteld is. Maar heb je het materiaal 
eenmaal binnen en gecheckt, dan is het technisch tamelijk 
eenvoudig om het te recyclen. Shredderen, verwarmen, 
scheiden en je hebt bruikbaar materiaal. Dat materiaal 
wordt vervolgens gemengd met virgin bitumen, het is nu 
nog niet mogelijk om dakbanen te maken die volledig uit 
recyclaat bestaan.”

Samen met VEBIDAK begon Probasys Benelux (de voorloper 
van ProBitumen) in 2014 met het inzamelen van bitumi-
neuze dakbanen voor recycling, onder de naam Bitumen 
Recycling Nederland (BRN). Roof2Roof werd de uitvoerend 
partner. De tijd was er echter niet rijp voor, vertelt Ligthart. 
“Met slechts twee fabrieken was de capaciteit er niet om al 
het ontmantelde materiaal daadwerkelijk om te vormen tot 
nieuwe dakrollen. Bovendien was het economisch niet ren-
dabel: virgin bitumen was in de praktijk goedkoper dan het 
gerecyclede materiaal. Daarom zijn we na verloop van tijd 
gestopt met BRN en met de samenwerking met Roof2Roof.”

INZAMELING SNIJRESTEN
Recycling – of eigenlijk dus remanufacturing – van bitumen 
betreft nu vaak de snijresten. Een niet te onderschatten 
hoeveelheid, benadrukt Ligthart. “Hierbij gaat het over twee 
tot vijf procent van het materiaal, dus in totaal over letterlijk 
tonnen bitumen om te gebruiken. En dat is virgin bitumen, 
waarbij je de problemen niet hebt die ontmanteld mate-
riaal wel kan hebben. De meeste van onze leden nemen nu 
snijresten terug. Dat is praktisch overigens geen sinecure: 
afnemers kopen hun bitumen bij verschillende leveranciers. 
Praktijktesten tonen echter aan dat bitumen snijresten van 
verschillende leveranciers prima kunnen worden verwerkt 
tot een herbruikbare grondstof. Als branchevereniging 
hoopten we in 2021 de inzameling van snijresten collectief 
te gaan maken, maar door corona liep dat enige vertra-
ging op. In 2022 gaan we die stap wél zetten.”

De volgende stap wordt wel degelijk het inzamelen van ont-
manteld materiaal, zegt Ligthart. “Al onze leden richten zich 
op verder gaan met recycling. Dat betekent dat ze bezig 
zijn om hun processen en machines aan te passen om in 
de toekomst meer materiaal te kunnen recyclen. De een is 
er verder mee dan de ander, maar het is in de hele branche 
een groot thema, met als doel: van dak tot dak.”

BIOBASED
Als het over duurzaamheid gaat, wordt wel eens biobased 
bitumen geopperd als alternatief voor bitumen op basis 
van aardolie. “Biobitumen is op basis van lignine. Lignine 
wordt gemaakt van hout, dus dat klinkt heel milieuvriende-
lijk. Maar je maakt nieuw materiaal, je voegt een nieuwe 
stroom toe. Dat is altijd minder duurzaam dan bestaand 
materiaal opnieuw gebruiken. Helaas zie je dat niet altijd 
terug in de LCA. Als je echt duurzamer wilt bouwen, moet je  
zo lang mogelijk gebruik maken van bestaande materialen  
en zo min mogelijk nieuwe materialen toevoegen, of ze 
nou biobased zijn of niet. Onze bebouwde omgeving is de 
grootste bron van grondstoffen. Bitumen is een grondstof 
die overal om ons heen op daken ligt. Laten we die zo 
goed mogelijk gebruiken.” ■

“ Onze bebouwde omgeving is de 
grootste bron van grondstoffen”

Bitumen kan je twee keer overlagen, 

waardoor de levensduur van ongeveer 

dertig jaar wordt verlengd naar  

honderd jaar. (Foto: Derbigum)

Het schema van Ellen McArthur. (Bron: Ellen MacArthur Foundation) 

De volgende stap wordt wel degelijk het inzamelen van ontmanteld 

materiaal. (Foto: Derbigum)

RECYCLINGSPECIAL BITUMEN DAKBEDEKKING
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Woningcorporatie BrabantWonen, A. van Liempd Sloopbedrijven en 

Derbigum slaan de handen ineen. Waar voorheen alleen de erkende 

Derbigum dakdekkers/verwerkers het afval van een dak bij een sloop 

inleveren, is het voor het eerst dat een sloopbedrijf het afval van het  

dak heeft ingenomen en aangeleverd heeft bij fabrikant Derbigum.  

Zij verwerken dit tot een nieuwe grondstof die voortkomt uit gerecy-

clede dakbedekking. Deze nieuwe grondstof – Derbitumen – verwerkt 

Derbigum in de NT producten, die vervolgens weer gebruikt worden  

bij het aanleggen van nieuwe of renovatiedaken. 

Hergebruik bitumendak- 
bedekking vanuit sloop

In ‘s-Hertogenbosch is BrabantWonen aan de slag 
gegaan met de vernieuwing van zeven flats in de wijk 
Boschveld. Dit is onderdeel van een wijkplan waarin 
BrabantWonen samen met woningcorporatie Zayaz,  
de gemeente ‘s-Hertogenbosch, wijkraad OBB en  
welzijnsorganisatie Farent werkt aan de vernieuwing 
van Boschveld. De wijk is in 21’vlekken’ verdeeld en 
wordt stap voor stap vernieuwd of gerenoveerd. 

WOORDEN EN DADEN
Onlangs heeft BrabantWonen in ‘vlek 21’ de eerste 
twee flats laten slopen. Duurzaamheid staat hier voorop 
dus er is circulair gesloopt. “Wij vinden dat afval niet 
bestaat”, aldus Bert Wagt, projectleider nieuwbouw 
van BrabantWonen. “Alles is van waarde en materialen 
mogen niet zo maar verloren gaan. Wij streven er dan 
ook naar om in 2050 geen afval meer te produceren. 
Daarom kijken we ook bij de sloop om zo veel mogelijk 
materiaal een nieuw leven te geven. BrabantWonen 
laat het dus niet alleen bij woorden, maar geeft ook 
invulling aan haar ambitie op het gebied van duur-
zaamheid en circulariteit. Daar is dit project een goed 
voorbeeld van. We pakken onze verantwoordelijkheid 
en zoeken steeds naar innovatieve mogelijkheden.  
Dat doen we zo breed mogelijk: sloop, nieuwbouw en  
onderhoud. We werken daarbij samen met partijen 
die dezelfde doelen nastreven en vanuit het principe: 
samen creëer je meer mogelijkheden.  

Zo zijn we bij A. Van Liempd terecht gekomen.” Sloopbedrijf 
A. van Liempd is de aannemer van dit project en haar visie 
sluit goed aan op deze manier van denken: ‘We slopen 
niet, we delven grondstoffen!’

CIRCULAIR DELVEN 
Voordat deze flats gesloopt werden, heeft het sloopbedrijf 
goed gekeken wat nog herbruikbaar is. In de flats zijn voor 
de sloop alle waardevolle materialen gedemonteerd, 
denk bijvoorbeeld aan balkhout, kranen, spiegels, keukens, 
stoppenkasten, wastafels en sloten. Vaak zijn deze nog van 
goede kwaliteit en nog prima te gebruiken voor andere 
doeleinden. De vrijgekomen materialen worden schoon-
gemaakt en indien nodig opgeknapt. Deze materialen ver-
dienen een tweede leven en BrabantWonen zet ze daarom 
opnieuw in bij het onderhoud van hun woningen.

Na het demonteren van alle ‘hoogwaardig’ her te gebruiken 
materialen blijft er een schat aan materialen over die per-
fect kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. 
Zo is ook de 1.000 m2 dakbedekking die te vinden was op 
de twee flats een waardevolle grondstof en krijgt daarom 
ook een tweede leven. Vanuit de sloopaannemer is contact 
gezocht met fabrikant Derbigum om de oude dakbedekking 

te laten verwerken tot nieuwe Derbitumen. Op deze manier 
sluiten BrabantWonen, A. van Liempd Sloopbedrijven en 
Derbigum samen de cirkel.

TWEEDE LEVEN 
‘Het milieu beschermen is vandaag de dag geen keuze 
meer, het is een realiteit waarmee iedereen te maken heeft’, 
meldt Derbigum. Als fabrikant van bitumen dakbedekking 
is het belangrijk dat zij haar ecologische voetafdruk zoveel 
mogelijk gaat verkleinen. Dit gebeurt onder andere door 
de levensduur van de producten te maximaliseren en door 
snijresten, productieresten en oude dakbanen te recyclen. 
Derbigum is hier al sinds 1999 mee bezig en heeft zelfs haar 
eigen recyclingfabriek bij haar productiefaciliteit in Perwez. 

ONDERZOEK
De oude dakbanen van het project Boschveld kunnen 
terug worden genomen, maar voordat dit gebeurt onder-
zoekt Derbigum de oude bitumen dakbanen. Er worden 
proefstukken genomen en deze worden door Derbigum 
onderzocht, het is onder andere belangrijk dat de dakbe-
dekking teervrij is. De daken van de flats zijn goedgekeurd 
en vervolgens heeft A. van Liempd de dakbedekking pro-
fessioneel gedolven. De oude dakbanen zijn in stukken  
gesneden, in big bags opgeslagen en vervolgens op 
transport naar de fabriek van Derbigum gegaan. Via de 
SlimSlopenTool is berekend hoeveel CO2-reductie er plaats 
vond door het dak circulair te delven. Door 23 ton bitumen 
in te leveren vond er een CO2-reductie van 21.590 kg plaats 
en een stikstofreductie van 29,27 kg.

IN DE FABRIEK
Eenmaal aangekomen in de fabriek vindt het recycleproces 
plaats. De oude dakbanen worden vermalen tot fijnere 
granules, gezuiverd en 100% gebruikt in de productie van 
de nieuwe bitumengrondstof. Dit Derbitumen wordt ingezet 
als nieuwe grondstof in de productie van Derbicoat NT 
(onderlaag) en Derbigum NT (toplaag). De hoeveelheid 
Derbitumen die in de NT producten terug te vinden zijn 
varieert: Derbigum NT bevat 25% gerecyclede bitumen. 

DERBICOAT NT 30% 
Als aan het eind van de rit de daken van de nieuwe flats 
voorzien worden van Derbigum NT is ook voor Derbigum de  
CO2-reductie te berekenen. Naar schatting wordt er later 
1.000 m2 Derbigum NT teruggeplaatst op de nieuwbouw- 
flats; de reductie die plaats vindt in het productieproces  
zal dan 2.000 kg zijn. ■

RECYCLING

“ Door 23 ton bitumen in te leveren 
vond er een CO2-reductie van 
21.590 kg plaats en een stikstof- 
reductie van 29,27 kg”

Bitumen delven in Boschveld. (Foto’s: Derbigum)

1.000 m2 dakbedekking verdween in big bags.

SPECIAL BITUMEN DAKBEDEKKING
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“De kracht van IKO is om het hele dak te bedienen. Vanuit die kracht 

innoveren we verder”, zeggen Wouter Sikking en Martin Schröder  

van IKO BV. De innovaties richten zich op verdere verduurzaming.  

Een actueel thema voor het bedrijf is daarnaast de schaarste op  

de grondstoffenmarkt.

“ Bitumen is heel geschikt voor 
de duurzame uitdagingen  
van de toekomst”

SPECIAL BITUMEN DAKBEDEKKING
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dressing”, benadrukt Sikking. “We streven op alle fronten 
naar verdere verduurzaming. Van ons kantoor, fabrieken  
en warehouses – waar we bijvoorbeeld LED-verlichting  
hebben – tot de keus voor elektrische auto’s voor het 
IKO wagenpark. En vergeet de locatie van onze fabriek 
in Antwerpen niet: door de ligging nabij de Schelde kan 
het bitumen per schip worden gebracht, wat veel minder 
vervuilend is dan per vrachtwagen.” Schröder: “De duur-
zaamheidsclaims van onze producten kunnen we allemaal 
feitelijk onderbouwen. Dat vinden we essentieel. We willen 
onszelf in de spiegel kunnen aankijken.”

“Met het oog op circulariteit is het van belang dat een  
gebouw optimaal demontabel is, zodat alle materialen 
weer grondstof kunnen worden op minimaal hetzelfde  
niveau. Bij bitumen zit je daar goed: dat is heel goed 
recyclebaar, mits demontabel geplaatst”, zegt Schröder. 
“Belangrijk daarbij is dat dakdekkers weten hoe ze onze 
producten moeten verwerken om ervoor te zorgen dat die 
daken in 2050 inderdaad weer gedemonteerd kunnen 
worden voor recycling. We begeleiden onze afnemers in 
het heden met het oog op de toekomst. Nú kunnen we de 
bakens de juiste kant op zetten, zodat het nageslacht niet 
de last hoeft te dragen.” 

“Daar komt bij dat je de levensduur van bitumen kunt 
verlengen tot een jaar of 100, als je het overlaagt”, aldus 
Sikking. “Bitumen is bovendien heel geschikt voor de uitda-
gingen van de nabije toekomst. Een laag van 7 à 8 mm 
bitumen is goed bestand tegen weersextremen, beter dan 
een laag van maximaal 2 mm van kunststof. In dat opzicht 
ervaren we geen concurrentie. Door kunststof is een deel 
van de markt voor bitumen verdwenen, maar ik verwacht 
niet dat de markt voor bitumen verder zal afnemen. Inte-
gendeel: we geloven rotsvast dat bitumen aan een revival 
begonnen is! Bitumen heeft immers door zijn lange historie 
een bewezen kwaliteit.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

OP KOMST
Welke innovaties kunnen we tegemoet zien? “De kracht 
van IKO is om het hele dak te bedienen: niet alleen de 
bitumineuze dakbedekkingen, ook de isolatie en vloeibare 
waterdichting. Vanuit die kracht innoveren we verder”, zegt 
Sikking. Martin Schröder, Marketingmanager van IKO B.V., 
vult aan: “De focus van onze R&D ligt nu meer dan ooit 
op duurzaamheid en circulariteit. Zowel op diensten- als 
productniveau zijn we daar elke dag mee bezig. Op het 
gebied van circulariteit doen we elke dag een stap vooruit. 
Het proces is immers pas voltooid als onze producten  
100% circulair zijn. Daar kan je niet in één stap naartoe.  
Op zeer korte termijn tonen we onze nieuwste innovatie 
aan de markt. Maar nu kunnen we daar nog niets over  
zeggen, behalve dat we hiermee een grote stap vooruit 
zetten op het gebied van circulariteit.” 

CIRCULARITEIT
De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn door CEO Dirk Theuns 
tot hoogste prioriteit gemaakt, vertellen Sikking en Schröder. 
“Wat wij als IKO doen is geen greenwashing of window 

Marketingmanager Martin Schröder: “De focus van onze R&D ligt nu 

meer dan ooit op duurzaamheid en circulariteit.”

De fabriek ligt in de 

Antwerpse haven. 

Nolanda Klunder

Hoewel de grondstoffenschaarste  
sinds zomer 2020 alle partijen in  
de bouwwereld treft, valt het pro- 
bleem voor de bitumenbranche  
wel mee, zegt Wouter Sikking,  
Algemeen Directeur van  
IKO BV. “De grondstof  
bitumen is niet schaars  
geworden. Ik kan niet voor  
andere bedrijven spreken,  
maar bij IKO is er geen  
gebrek aan bitumen.” 

GRONDSTOFPRIJZEN
Anders ligt het bij de grondstoffen voor inlages, met name 
polyester glasvlies. Daar ondervindt men schaarste. “We 
hebben echter veel profijt van de goede band met onze 
leveranciers”, zegt Sikking. “IKO heeft altijd als policy gehad  
om loyaal te zijn aan de leveranciers. Dat past perfect bij 
één van onze kernwaarden, zijnde een ‘langetermijnvisie’. 

Daarmee toon je je kwetsbaar, maar laat je ook zien dat je 
vertrouwen hebt in de samenwerking. Die loyaliteit betaalt 
zich nu terug. Door onze goede relaties krijgen we de volu-
mes waar behoefte aan is van onze leveranciers.” 

“De gestegen prijzen zijn voor alle partijen een aanslag”, 
vervolgt Sikking. “Wij moeten de stijgingen doorberekenen 
aan onze afnemers, en die weer aan hun klanten.  
De hogere prijzen werken zo door in de hele keten. Voor dak- 
dekkers is het erg lastig om met prijsverhogingen te maken  
te krijgen tijdens lopende projecten. We zijn daarom  
constant met alle partijen in overleg. De invloed van de 
stijgingen van de grondstofprijzen is zo enorm, dat kan  
één partij niet dragen, dat moeten we echt samen doen. 
Communicatie is hier essentieel. Loop niet weg voor de 
vervelende boodschap, zeggen wij, bespreek het, blijf in 
gesprek. En kom er samen uit. Het leven duurt langer dan 
één project.”

Wouter Sikking, Algemeen  

Directeur van IKO BV:  

“De invloed van de stijgingen 

van de grondstofprijzen is zo 

enorm, dat kan één partij niet 

dragen, dat moeten we echt 

samen doen.” 

“ Met een ‘langetermijnvisie’  
toon je je kwetsbaar, maar laat  
je ook zien dat je vertrouwen  
hebt in de samenwerking”

SPECIAL BITUMEN DAKBEDEKKING
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In september 2020 publiceerde  

ProBitumen de eerste versie 

van een position paper over de 

brandveiligheid van PV-panelen 

op platte daken. Doel van dit 

paper was het voorkomen dat 

ongeschikte oplossingen zouden 

worden voorgeschreven en dat 

projecten mogelijk onterecht  

zouden worden uitgesloten van 

verzekering. De verdere ontwikke-

ling van het gebruik van daken  

voor zonne-energie en het daar- 

mee bijdragen aan de klimaat-

doelstellingen stonden ter discus-

sie. Sindsdien is er op verschillende 

fronten veel gebeurd.

Materiaalkeuze van  
dakbedekkingsconstructie 
niet bepalend

geschreven of juist uitgesloten. De onderbouwing daarvan 
bleek erg mager; er was een groot gebrek aan kennis op 
dit gebied.

SAMENLOOP VAN RISICO’S
Het risico van branden op daken met PV-installaties kun 
je op verschillende manieren bekijken. In de eerste plaats 
komen dergelijke branden relatief weinig voor. In 2018 telde 
TNO 23 branden1, waarvan 3 op platte daken. Tegelijkertijd 
leggen verzekeraars uit dat het niet per se gaat om de 
PV-installaties, maar de samenloop van risico’s waarvan 
brand op een dak met een PV-installatie er een teveel kan 
zijn. Het gaat ook niet alleen om de materiële schade aan 
het dak, maar de mogelijke gevolgen voor de activiteiten 
die in het gebouw plaatsvinden. Bedrijfsbranden leiden 
immers niet zelden tot faillissementen.

Peter Ligthart, directeur ProBitumen

De aanleiding voor de discussie over de brandveiligheid 
van PV-panelen op en aan gebouwen waren de strengere 
eisen die verzekeraars gingen stellen. Dat had niet alleen 
betrekking op de brandveiligheid van de PV-installaties zelf, 
maar ook op de brandvoortplanting via de dakbedekkings-
systemen: dakbedekking en thermische isolatie. Het ging 
dan vaak om eisen die uitgaan boven de bouwvoorschriften. 
In sommige gevallen werden bepaalde materialen voor-

NEN 
Veilige PV-installaties hebben een kleinere kans op het  
ontstaan van een brand. Een belangrijke pijler onder  
beperking van de brandrisico’s en dus de verbetering van 
de brandveiligheid moet dan ook daar worden gezocht.  
De praktijk leert dat PV-installaties niet altijd voldoen aan  
de wettelijke eisen zoals die via NEN 1010 zijn opgenomen 
in Bouwbesluit 2012. Gebrekkige uitvoering kan leiden tot  
gevaarlijke situaties waaronder het ontstaan van een brand.
Een tweede oorzaak van brand kan het overslaan van  
een brand zijn vanaf een belendend perceel op het dak 

met een PV-installatie. Op zichzelf zijn de dakbedekkings-
systemen bepaald volgens NEN 60632 bestand tegen 
vliegvuur: vonken en klein brandend materiaal dat door 
de lucht op het dak terecht kan komen. De praktijk heeft 
ook aangetoond dat dit leidt tot een voldoende mate van 
brandveiligheid.

Als er dan een brand ontstaat dan is het de vraag op welke  
wijze, met welke snelheid en in welke mate een brand zich 
voortplant. Voor ‘gewone’ daken is daar veel informatie over 
en zoals eerder gemeld voldoen alle dakbedekkingssys-
temen aan de eisen. Over hoe een brand zich voortplant 
wanneer daar ook PV-panelen op het dak aanwezig zijn is 
veel minder bekend.

NIEUWE INSTRUMENTEN
Inmiddels zijn enkele instrumenten ontwikkeld om de kwali- 
teit van PV-installaties te verbeteren. SCIOS3 heeft een inspec-
tiemethodiek geïntroduceerd die als scope 12 is gepubli-
ceerd. Het gaat om een inspectie van een PV-installatie op 
het moment dat die is aangelegd. InstallQ4 ontwikkelde 
een erkenningsregeling Zonnestroomsystemen, die de eisen 
voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden 
van PV-systemen beschrijft. Daarnaast werkt Kiwa aan een 
certificatieregeling voor installateurs van zonne-energie-
systemen. Dit zijn positieve ontwikkelingen die bijdragen 

aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van 
PV-systemen.

TESTS
Aan de andere kant hebben de fabrikanten van dak-
bedekkingssystemen ook niet stil gezeten. In opdracht  
van ProBitumen heeft Kiwa BDA in het afgelopen jaar  
twee series testen uitgevoerd op de combinatie van 
dakbedek king en PV-panelen. In eerste instantie is  
getest met glas-folie-panelen en zowel tweelaags bitumen 
als EPDM en PVC dakbedekking. In een tweede ronde 
zijn dezelfde dakbedekkingen getest in combinatie met 
glas-glas-panelen. De tests zijn uitgevoerd volgens de 
principes van CLC/TR 50670. Tussen het PV-paneel en de 

BRANDVEILIGHEID VAN PV-PANELEN OP PLATTE DAKEN

De oplossing voor situaties waarin brand ontstaat, zal moeten worden gezocht in maatregelen ter beperking van de voortplanting van een brand. 

Dan kan worden gedacht aan de maximale omvang van een cluster panelen en de oriëntatie van de panelen. (Foto: aangeleverd via ProBitumen)
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dakbedekking is een gasbrander geplaatst en ontstoken.
Bij de tests met glas-folie-panelen zien we dat de panelen 
gaan branden en kort daarna de dakbedekking.  
Binnen 4 tot 5 minuten ontwikkelt de brand zodanig dat  
de brand moest worden geblust. Bij de glas-glas-panelen 
zien we een vergelijkbaar patroon. De panelen en de  
dakbedekking gaan branden en de brand moet na 5 tot  
8 minuten worden geblust. Dit blijkt bij elke configuratie met 
verschillende dakbedekkingsmaterialen hetzelfde.

Er kan een discussie worden gevoerd over de manier van 
testen, over het vermogen van de gasbrander of over de 
configuratie, maar een ding wordt wel duidelijk.  

Het PV-paneel vat bij deze test vlam en vervolgens gaat het 
dak ongeacht welke dakbedekking vroeg of laat branden. 
In een aantal gevallen door materiaal dat van het bran-
dende paneel op de dakbedekking valt; in andere gevallen 
door weerkaatsing van hittestraling.. Buiten het veld van de 
PV-panelen dooft een brand langzaam uit.

OPBOUW EN TYPE NIET BEPALEND
Door brancheverenigingen NVPU en Stybenex zijn dezelfde  
soort testen gedaan met vergelijkbare resultaten. Een con- 
clusie die daaruit kan worden getrokken, is dat de opbouw 
 van de dakbedekkingsconstructie en dus het type dak- 
bedekking niet bepalend is voor het brandverloop bij een 
brand in de PV-installatie. De door enkele verzekeraars 
gehanteerde materialen voorkeur c.q. discriminatie is daar-
mee aantoonbaar onterecht en niet de oplossing is voor 
het brandrisico van daken met PV-panelen. Het uitvoeren 
van meer en eventueel grootschaliger testen zullen die 
conclusie niet significant veranderen.

EFFECTIVITEIT ONDERZOEKEN
De oplossing voor situaties waarin brand ontstaat zal 
moeten worden gezocht in maatregelen ter beperking van 
de voortplanting van een brand. Dan kan worden gedacht 

aan de maximale omvang van een cluster panelen en de 
oriëntatie van de panelen, of bouwkundige maatregelen 
ter beperking van de voortplanting van een brand zoals 
compartimentering en een afscherming tussen de panelen 
en de dakbedekking. Het zou goed zijn om de stap van het 
testen van materialen over te slaan en het onderzoek te 
richten op effectiviteit van maatregelen.

Het is ook belangrijk om te realiseren dat we het nu hebben 
over PV-panelen, maar er zullen in de toekomst alleen maar 
meer installaties op daken worden geplaatst. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan warmtepompunits en misschien accu-
pakketten. De kans bestaat dat we elke keer opnieuw naar 
de dakbedekkingsconstructie kijken om de problemen die 
daarbij ontstaan op te lossen en ongeacht de discussie die 
we nu voeren over de PV-installaties steeds weer opnieuw 
moet worden gevoerd.

BELOOPBAARHEID
Wat de dakbedekkingsconstructie kan bijdragen, is een 
goede beloopbaarheid, zodat de installaties ook kunnen 

worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden. De effec-
ten die de installaties op de dakbedekkingsconstructies 
hebben dienen op maat van de desbetreffende installatie 
te worden toegevoegd. In dat verband wordt erop gewezen 
dat een keuze voor een zacht isolatiemateriaal vanwege 
de veronderstelde eigenschappen bij brand het risico op 
lekkage aanzienlijk vergroot. De vraag is dan of je bereid 
bent een klein risico op brand in te ruilen voor de zekerheid 
van lekkage. ■

1  TNO 2019 P10287 E.E. Bende en N.J.J. Dekker - Brandincidenten 

met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland

2 NEN 6063:2019 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

3 De stichting SCIOS - www.scios.nl

4 Stichting InstallQ – www.installq.nl

“ Wat de dakbedekkings- 
constructie kan bijdragen is  
een goede beloopbaarheid,  
zodat de installaties ook kunnen 
worden beheerd, gecontroleerd  
en onderhouden”

BRANDVEILIGHEID VAN PV-PANELEN OP PLATTE DAKEN

De tests zijn uitgevoerd volgens de principes van CLC/TR 50670. Tussen het PV-paneel en de dakbedekking is een gasbrander geplaatst  

en ontstoken. (Foto: Kiwa BDA)

Veilige PV-installaties hebben een kleinere kans op het ontstaan van een brand. (Foto: aangeleverd via ProBitumen)
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Onderzoek naar  
uitlooggedrag dak- 
bedekkingsmaterialen

Peter Ligthart, directeur ProBitumen

Een groep onderzoekers van de Universiteit van Gent1 heeft 
een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
de het uitlooggedrag van zestien verschillende dakbedek-
kingsmaterialen. Hieruit blijkt dat bitumen de beste keuze 
is voor waterretentiedaken. Dit artikel is mede gebaseerd 
op een artikel van de hand van de onderzoekers in Elsevier 
Chemosphere2.

AANPAK
De onderzoekers hebben zich gebaseerd op een methode 
die is afgeleid van CEN/TS 16637-23. De belangrijkste aan-
passing van de in die norm beschreven bepalingsmethode 
is het verkorten van de doorlooptijd. Deze methode geeft 
voldoende resultaat om het uitlooggedrag van de dakbe-
dekkingsmaterialen onderling te kunnen vergelijken.
Het onderzoek toonde tevens aan dat voor veel dakbedek-
kingsmaterialen geen of zeer weinig gegevens bekend zijn 
over het uitlooggedrag en het effect op het afstromende 
water. Dat geldt in het bijzonder voor relatief nieuwe pro-
ducten zoals EVA4, TPO5 en EPDM6. De weinige beschikbare 
gegevens bleken ook vaak afkomstig van onderzoeken in het 
veld. Daarbij zijn er zoveel invloedfactoren, zoals atmosferi-
sche neerslag en temperatuur, dat een goede onderlinge 
vergelijking niet mogelijk is. Voor vrijwel alle bitumineuze 
dakbedekkingen die in Nederland worden toegepast 
worden regelmatig uitloogtests uitgevoerd door SGS Intron 
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en het wettelijk 
verplichte NL-BSB-certificaat.

In totaal zijn zestien verschillende nieuwe dakbedekkings-
materialen betrokken in deze studie: synthetische produc-
ten PVC, EVA, TPO en drie soorten EPDM, twee vloeibare 
PU-producten en acht bitumineuze dakbedekkingen met 
verschillende polymeren (SBS en APP) afwerkingen (zand, 
gekleurd granulaat en leislag). Alleen de bovenzijde werd 
blootgesteld aan de vloeistof, zodat de toepassing in de 
praktijk zo goed mogelijk kon worden nagebootst.

BEVINDINGEN
De vloeistof die wordt gebruikt bij de eerdergenoemde uit- 
logingstest, het percolaat, werd geanalyseerd op de effecten 
van de dakbedekkingsmaterialen op het percolaat en de 
aanwezigheid van stoffen die afkomstig zijn van de dakbe-
dekking. Bij EPDM werd het percolaat troebel en verkleurde  
geel. Verkleuring trad in mindere mate ook op bij de  
gekleurde granulaten op de bitumineuze dakbedekkingen. 
Het percolaat bleek in de meeste gevallen licht alkalisch, 
terwijl PVC en EVA leidden tot een verzuring. Bij PVC gaat 
het waarschijnlijk om zoutzuur door degradatie van PVC en 
door toegevoegde weekmakers in PVC.

ZUURSTOFBEHOEFTE
Een bijzondere eigenschap van het water is de zuurstof-
behoefte (COD7). Dat zegt iets over de aanwezigheid van 
organische stoffen in het percolaat. Hoe hoger die waarde, 

Water dat in aanraking komt met bouwmaterialen neemt verschillende 

stoffen op uit die bouwmaterialen. Dat proces heet uitloging. In steden 

staan veel gebouwen waardoor het aandeel regenwater dat via daken 

het oppervlaktewater bereikt dan ook substantieel is. Informatie over 

het uitlooggedrag van dakbedekkingen is dus van belang. Behalve de 

invloed op oppervlaktewater is het ook van belang voor het gebruik 

van water van daken voor huishoudelijk en/of industrieel gebruik.
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hoe meer zuurstof de organische bestanddelen gebruiken 
en hoe minder er over blijft voor de organismen in het 
water. Bij vrijwel alle bitumineuze dakbedekkingen bleek de 
zuurstofbehoefte zeer laag, terwijl dat voor EPDM hoger en 
voor PVC en PU aanzienlijk hoger bleek.

METALEN
Een belangrijke graadmeter vormen ook de aanwezige  
metalen. Bij bitumineuze dakbedekkingen blijken die 
afkomstig van de afwerking met granulaat of leislag en 
dan met name aluminium. Bij EPDM werd bij de uitloging 
een hoge concentratie zink aangetroffen. De aanwezigheid  
van zink in het percolaat wordt verklaard door het vulkani-
satieproces, waarbij onder andere zinkoxide wordt gebruikt 
als katalysator. 

Van bitumen is bekend dat er PAK’s in aanwezig zijn. Uit fre- 
quente onderzoeken die door SGS Intron in opdracht van 
de Stichting Dak en Milieu worden uitgevoerd blijkt de 
concentratie van PAK’s in bitumineuze dakbedekking te zijn 
afgenomen en ruim binnen de wettelijke normen te vallen. 
De aanwezigheid van PAK’s werd ook in dit onderzoek 
 bevestigd. Minder bekend is dat ook bij de andere dakbe-
dekkingsmaterialen PAK’s blijken uit te logen. Bij EPDM lijkt 
de aanwezigheid van roet, dat als vulmiddel en kleurstof 
wordt toegepast, de oorzaak van de uitloging van PAK’s.

VERGELIJKING DAKBEDEKKINGSMATERIALEN
De onderzoekers hebben een vergelijking gemaakt tussen 
de verschillende dakbedekkingsmaterialen op basis van de  

berekening van de materiaalindex (MI). Dat is een bereke-
ningsmethode die de concentratie uitgeloogde stoffen die  
in het percolaat zijn aangetroffen tegen een bepaalde kwa- 
liteitsstandaard afzet. Dat is gedaan op basis van de kwali-
teitsstandaard voor oppervlaktewater (surface water MISW) 
en voor drinkwater (MIDW). De berekeningsmethode houdt 
rekening met zowel metalen als organische stoffen.

Uit de berekening van de materiaalindex voor oppervlakte-
water (MISW) bleek EPDM de grootste impact te hebben op 
het waterleven. Die impact wordt vooral veroorzaakt door 
de hoge zinkconcentraties in het percolaat. Ten aanzien 
van de MISW wordt die voor de bitumineuze dakbedekkingen 
voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van aluminium 
in gekleurde afwerking.

De organische concentraties zijn vooral van invloed op de 
MISW-waarden van PU, PVC en EVA en van de bitumineuze 
dakbedekkingen met gekleurde afwerking. De kwaliteits-
standaard voor drinkwater wijkt in zoverre af van die voor 
oppervlaktewater dat die minder strikt is voor de aanwezig-
heid van metalen. Dat geldt overigens niet voor de meeste 
organische stoffen.

CONCLUSIE: BITUMEN MINSTE IMPACT
Wanneer de twee materiaalindexen worden samengenomen  
ontstaat een volgorde van impact van het dakbedekkings-
materiaal op water. Samengevat komt het erop neer dat 
(de meeste) bitumineuze dakbedekkingen de minste 
 impact hebben op drinkwaterkwaliteit en het waterleven. 

Dan komen PVC, EVA en TPO en de bitumineuze producten 
met een gekleurde granulaten afwerking en vervolgens met 
de meeste impact EPDM en PU.

Buiten de gericht gezochte stoffen bleken ook nog andere 
niet nader geïdentificeerde stoffen in het percolaat aan-
wezig te zijn die worden toegeschreven aan weekmakers, 
oplosmiddelen, brandvertragers, UV-stabilisatoren, vulka-
nisatieadditieven, antioxidanten en afbraakproducten  
van additieven.

De onderzoekers benadrukken dat het weliswaar een 
laboratoriumtest is, maar dat die efficiënt bleek en hun in 
staat stelde om de relatie tussen dakbedekkingsmaterialen 
en uitgeloogde stoffen vast te stellen en een vergelijking te 
maken tussen de verschillende materialen.

DE BESCHOUWDE DAKBEDEKKINGSMATERIALEN
De materialen zijn geselecteerd in overleg met de technische 
commissie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf (WTCB). Alle materialen waren nieuw 
en zijn rechtstreeks geleverd door de fabri kanten. ■

Noten

1  Pieter-Jan De Buyck et al, Laboratory for Industrial Water and 

Ecotechnology (LIWET), Department of Green Chemistry and 

Technology, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University 

Campus Kortrijk, Belgium

2  Chemosphere 283 (2021) 131112: Roof runoff contamination:  

Establishing material-pollutant relationships and material 

benchmarking based on laboratory leaching tests

3  NPR-CEN/TS16637-2:2014 Bouwproducten - Beoordeling van het 

vrijkomen van gevaarlijke stoffen - Deel 2: Horizontale methode 

voor het bepalen van de dynamische oppervlak-uitloging

4 Ethyleen vinyl acetaat

5 Thermoplastische polyolefine

6 Ethyleen propyleen dieen polymeer

7 Chemical Oxygen Demand

Categorie Afkorting Samenstelling

Synthetische dakbedekking PVC Polyvinylchloride

EVA Mengsel van ethyleenvinyl acetaat en butyl acrylaat polymeer

TPO Thermoplastische polyolefine

EPDM1
Ethyleen-propyleen-dieen monomeer rubber  

met een styreen butadieen onderlaag

EPDM2 Ethyleen propyleen dieen monomeer rubber (Amerikaanse stijl)

EPDM3 Ethyleen propyleen dieen monomeer rubber (Europese stijl)

Vloeibaar aan te brengen dakbedekking PU1/2 Polyurethaan membraan

Bitumineuze dakbedekking B1 SBS gemodificeerde bitumen met zandafwerking

B2 APP gemodificeerde bitumen met zandafwerking

B3 SBS gemodificeerde bitumen met gekleurde leislag

B4
SBS gemodificeerde bitumen met gekleurde leislag  

met wortelwerende toeslag

B5 APP gemodificeerde bitumen met gekleurde granulaatafwerking

B6 APP gemodificeerde bitumen met natuurlijke leislag

B7 APP gemodificeerde bitumen met natuurlijke leislag

B8
APP gemodificeerde bitumen met natuurlijke leislag  

en wortelwerende toeslag

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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omdat er geen sprake is van lekkages. Partijen komen er 
in onderling overleg niet uit en de opdrachtgever start een 
procedure. In de procedure eist de opdrachtgever totale 
vervanging van het dak of een vervangende schadever-
goeding.

De opdrachtgever slaagt er in de procedure in om aan 
te tonen dat het bitumen dat op diverse plekken blaas-
vorming vertoont, zodanig degradeert dat sprake is van 
een gebrek en dat de dakdekker daarvoor jegens hem 
aansprakelijk is. 

HERSTELVORDERING PROPORTIONEEL?
De wens voor totale vervanging van het dak door een  
opdrachtgever kan disproportioneel zijn. Dit is het geval  
wanneer de kosten van herstel niet in verhouding staan 
met het belang van de opdrachtgever bij herstel.  
Bijvoorbeeld: een esthetisch gebrek op een nagenoeg 
niet zichtbare plek. In dat geval kan een aannemer niet 
worden gedwongen tot het uitvoeren van herstel en moet 
de opdrachtgever in beginsel genoegen nemen met een 
schadevergoeding.

UITZONDERINGEN OP UITGANGSPUNT DAT  
VOLLEDIGE SCHADE VERGOED MOET WORDEN 
Het wettelijke uitgangspunt is dat een aansprakelijke partij 
de werkelijk geleden (gevolg)schade van de andere partij 
voor 100% vergoedt. Op deze regel zijn echter een aantal 
uitzonderingen. Een deel van de schade blijft namelijk voor 

CASUS 
Een dakdekker maakt in 2010 een bitumendak op een  
kantoorpand. Eind 2019, na ruim negen jaar, klaagt  
opdrachtgever dat er sprake is van degradatie van de toe-
gepaste bitumen. De opdrachtgever wil dat de dakdekker 
het gehele dak vervangt, omdat hij vreest voor lekkages  
in de toekomst en doet ook een beroep op garantie.  
De dakdekker meent dat er geen garantie van toepassing 
is. Daarnaast vindt hij dat volledig herstel, gezien de tijd  
die al verstreken sinds oplevering van het dak, niet aan  
de orde is. 

IS (NOG) GARANTIE VAN TOEPASSING? 
De dakdekker moet bij iedere klacht die onder garantie 
wordt gemeld bekijken of er garantie is afgegeven voor 
het betreffende onderdeel en wat de afgegeven garantie 
precies inhoudt. Meestal betekent een garantie dat de  
dakdekker dient te bewijzen dat het gemelde gebrek niet 
aan hem toerekenbaar is. Lukt dat niet, dan moet hij het 
gebrek herstellen. Zonder garantie moet de  opdrachtgever 
bewijzen wat de oorzaak van het gebrek is en dat de 
dakdekker verantwoordelijk is voor het gebrek. Een garantie 
geeft een opdrachtgever dus bewijsrechtelijk een makke-
lijker positie. 

Terug naar de casus. In dit geval had de dakdekker een 
tienjarige garantie gegeven op de waterdichtheid van 
het dak. Hoewel er nog (net) geen tien jaar verstreken zijn, 
kan de opdrachtgever zich niet beroepen op de garantie, 

Gebrek aan bitumendak? 
Wettelijke uitzonderingen op de  
schadevergoedingsverplichting

JURIDISCHE ZAKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

rekening van opdrachtgever als de dakdekker in de proce-
dure een geslaagd beroep doet op de aanwezigheid van 
‘eigen schuld’ bij de opdrachtgever en/of de correctie 
nieuw voor oud. Dit wordt hierna uitgelegd. 

EIGEN SCHULD
Dit houdt in dat de opdrachtgever de wettelijke plicht heeft 
om schade die optreedt binnen redelijke mogelijkheden 
zoveel mogelijk te beperken. Dus in de casus: als de dak-
dekker kan aantonen dat de degradatie van het bitumen 
is opgetreden of verergerd doordat de opdrachtgever niet 
het voorgeschreven onderhoud aan het dak heeft laten 
uitvoeren, dan blijft een deel van de schade voor rekening 
van opdrachtgever. In dat kader is het van belang om een 
opdrachtgever uiterlijk bij oplevering schriftelijk te informeren 
over het benodigde onderhoud.  

CORRECTIE NIEUW VOOR OUD
Als het gebrekkige bitumendak geheel wordt vervangen, 
krijgt de opdrachtgever daardoor de beschikking over  
een nieuw dak. Dit levert hem een voordeel op omdat dit 
dak langer meegaat dan het oorspronkelijke dak en er  
de eerste jaren minder ingrijpend onderhoud nodig is.  
Dit voordeel wordt meegenomen in de berekening van 
de schadevergoeding. Bij de berekening van de correctie 
nieuw voor oud is de (technische) levensduur van het  
betreffende bouwmateriaal het uitgangspunt. Rechters en  
arbiters van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen gaan  
uit van een (technische) levensduur van 20 jaar voor  

bitumen dakbedekking. Terug naar de casus. Van de levens- 
duur van 20 jaar zijn op het moment van klagen door  
opdrachtgever nagenoeg 10 jaar verstreken sinds de  
oplevering. Er zal, bij de totale vervanging van het dak,  
een correctie nieuw voor oud van ca. 50% worden toe-
gepast. De dakdekker zal worden veroordeeld tot betaling 
van de andere 50% van de geleden schade.

In een procedure moet een aannemer zelf een beroep 
doen op deze uitzonderingen. Een rechter of arbiter mag 
namelijk in beginsel niet zelfstandig beoordelen of daarvan 
sprake is. 

TOT SLOT
Nog eenmaal terug naar de casus. Voor de dakdekker 
loont het de moeite om te bekijken of de klacht van de 
 opdrachtgever over het degraderende bitumen kan worden 
doorgelegd naar de leverancier van het bitumen.  
Bekijk hiervoor de toepasselijke verkoop- of inkoopvoorwaar-
den. Mogelijk kan dan de klacht van de opdrachtgever in 
goed overleg worden opgelost, doordat de leverancier ook 
bijdraagt aan de oplossing. Lukt dit niet, dan resteert niets 
anders deze leverancier te betrekken in een procedure. 

Bij een (potentiele) vordering door een opdrachtgever dient 
de dakdekker dus het volgende te (laten) beoordelen:

•  is er sprake van een gebrek;
•  is er een garantie verstrekt op grond waarvan hersteld 

dient te worden;
•  is herstel disproportioneel gezien de aard en omvang  

van het gebrek;
•  is sprake van eigen schuld bij de opdrachtgever en/of kan  

bij herstel de correctie nieuw voor oud worden toegepast. 

Lieke Daam – van Doorn is juridisch medewerker 
bij Poelmann bij van den Broek Advocaten

Iedere dakdekker zal er waarschijnlijk wel eens mee geconfronteerd 

worden: een opdrachtgever die een klacht meldt over het bij hem  

gerealiseerde bitumendak. In een dergelijk geval is het van belang 

dat de dakdekker een aantal zaken beoordeelt om de mogelijke  

verplichting tot herstel of betalen van een schadevergoeding zo mini-

maal mogelijk te houden. Dit wordt uitgelegd aan de hand van een 

fictieve casus. 

“ Op de regel, dat een  
aansprakelijke partij  
de werkelijk geleden  
(gevolg)schade van  
de andere partij voor  
100% vergoedt, zijn een  
aantal uitzonderingen”



Roofs     5554     Roofs

Eerder is in Roofs de wortelwerende bitumineuze dakbedekking  

Polybond Antiradice als systeem voorgesteld, maar de ambities van 

WECAL en Polyglass® reiken verder. In 2022 ligt de focus nadrukkelijk  

op introductie van nieuwe ontwikkelingen, met name in bitumineuze  

dakbedekkingssystemen. Het succes dat WECAL en Polyglass® samen 

bereikt hebben in 2021 heeft er toe geleid dat WECAL gevraagd is 

deel uit te maken van het technische ontwikkelteam van Polyglass®, 

zodat direct in de fabriek meegekeken kan worden en kennis en  

ervaring kan worden uitgewisseld. 

WECAL bouwt door met focus  
op bitumineuze dakbedekking

project een unieke systeemopbouw te adviseren. Immers, 
EPS is allang niet meer 1 type, PIR en steenwol ook niet. 
Daarnaast is codering van de dakbanen gebaseerd 
op minimale producteisen zodat ook daar op basis van 
enkel de code geen onderscheidend vermogen is. En nu 
komt ook de mogelijkheid eraan om voor mechanische 
bevestigings systemen op basis van de eigenschappen van 
schroef-volgplaat-combinatie de rekenwaarden zoals die in 
de KOMO® of ATG (Technische Goedkeuring voor België)  
vermeld worden, te upgraden of te downgraden. In dit  
artikel wordt ingegaan op een aantal specifieke systeem-
eisen die als uitgangspunt gehanteerd zijn voor het door- 
ontwikkelen van Polyglass® dakbanen en die als basis 
kunnen dienen voor de advisering van projectspecifieke 
dakopbouwen.

PROJECTSPECIFIEKE DAKOPBOUWEN
Binnen Polyglass® wordt standaard gesproken over water- 
dichtingsbanen omdat een aantal typen ook voor meerdere 
toepassingen zoals funderingen, bruggen en asfaltwerken 
inzetbaar is. Anders dan bij plaatvormige isolatiematerialen 
waarbij sprake is van 1 Europese productnorm per type 
gelden voor waterdichtingsbanen Europese normen per 
toepassing. Het is dus als fabrikant efficiënt een baan te 
ontwikkelen die geschikt is voor meerdere toepassingen 
in zoveel mogelijk landen en die trend is er ook geweest. 
Momenteel zien we de trend dat banen ontwikkeld worden 
die aan lokale marktvraag en eisen voldoen. Dat is nu 
mogelijk omdat de productieprocessen dusdanig zijn 
doorontwikkeld dat ook kleinere runs commercieel gepro-
duceerd kunnen worden. Om het assortiment een beetje 
binnen de perken te kunnen houden en ook een Europese 

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

Deze open communicatie levert nu al een aantal speer-
punten op waarvan verwacht wordt dat deze in de loop 
van dit jaar succesvol geïntroduceerd kunnen worden. 
WECAL koppelt de kennis direct terug met haar andere 
partners op het gebied van isolatiematerialen en bevesti-
gingsmiddelen om te komen tot verbeterde dakopbouwen 
die aansluiten op de specifieke vragen uit de markt. Tijdens 
de beurs Daken en Zaken zijn de nieuwe eenlaagse APAO 
dakbaan FUTURA en APP toplagen POLYBOND White Reflect 
getoond, in dit artikel worden ook de nieuwe onderlagen 
SPIDER SA en PLANA PREMIUM en de POLYVAP SA damp-
remmende laag als concept toegelicht. Daarnaast ligt de 
focus in 2022 op het hernieuwd introduceren van de SBS 
zelfklevende toplaag ELASTOFLEX SA, een product dat al 
jarenlang voorzien is van een KOMO® Attest. 

Omdat de projecten steeds complexer worden en daarmee 
de vragen uit de markt steeds specifieker, kun je eigenlijk 
niet meer spreken van standaard dakbedekkingssystemen.  
De functionele eisen die aan het dakgebruik en levensduur  
gesteld worden, maken dat fabrikanten zich moeten aan-
passen aan de marktvraag en niet andersom. Tel daarbij 
de klimaatveranderingen op, dan kun je voor de advisering 
van dakopbouwen gerust spreken over de producten  
en hun eigenschappen en niet zozeer over systemen op 
basis van KOMO® gereguleerde product coderingen.  
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je weg moet stappen 
van KOMO®, het systeem is namelijk volledig geïntegreerd 
in onze markt. Zie KOMO® als basis, als frame om per 

uitstraling qua merknamen en herkenbaarheid te kunnen 
garanderen, heeft Polyglass® een aantal producten uit het 
gamma gelicht en voor specifieke dakopbouwen dooront-
wikkeld. Daarmee neemt Polyglass® welbewust een stap 
naar advisering, overigens afgedekt door de mogelijkheid 
van projectgarantie en ondersteund door kennisoverdracht 
via haar POLY Academy. De kennis die WECAL eerder heeft 
opgebouwd met eenlaagse en meerlaagse bitumineuze 
dakbedekkingssystemen komt dan handig van pas, maar 
ook de interne organisatie is inmiddels uitgebreid met vak-
mensen die hier kennis en ervaring inbrengen. Momenteel 
wordt door WECAL bekeken hoe de relevante projectinfor-
matie voor een gericht maatwerkadvies te achterhalen 
is. Voor nieuwbouwdaken waarop PV-modules worden 
voorzien, geldt dat eigenlijk als vanzelfsprekend. Ook in het 
kader van af te geven garantie en controle van activiteiten  
door derden op ‘jouw’ dak. Echter, indien een dakopbouw  
voorgesteld wordt via een standaard STABU bestek en 
daktekeningen is dikwijls geen rekening gehouden met 
eventuele extra acties achteraf en/of een gewijzigd dak-
gebruik. Moet een geballast dak uitgevoerd worden met 
wortelwerende dakbedekking is bijvoorbeeld een van de 
vragen die je kunt stellen. Of moeten de dakranden bij 
een geballast dak uitgevoerd worden met een BRoof t1 
dakbaan? Of kunnen er op een dak uitgevoerd met EPS 
isolatie na de oplevering ervan nog PV-modules geplaatst 
worden? En hoe vaak kom je niet tegen dat een dakop-
bouw voorgesteld in de daktekening afwijkt van hetgeen 
is voorgeschreven in het Bestek? Of geldt dat onder het 
gelijkwaardigheidsprincipe afgeweken mag worden van 
de in het Bestek omschreven dakopbouw?

Het moet gezegd, bij renovatieprojecten wordt eerder om 
een advies gevraagd dan bij nieuwbouw, Omdat maar in 
een heel beperkt percentage daadwerkelijk advies wordt 
gevraagd, is door WECAL in samenwerking met Polyglass® 
besloten een aantal specifieke producten voor te stellen die 
functioneel en flexibel in meerdere dakopbouwen ingezet 
kunnen worden.

WINDBELASTING
Het grootste percentage aan daken in Nederland betreft 
een mechanisch bevestigde dakopbouw. Mechanisch 
bevestigde isolatie met erop verkleefd een dakbedekkings-
systeem of een mechanisch bevestigd dakbedekkingssys-
teem. Voor de verkleefde situatie geldt dat in voorkomende 
 gevallen ook rekening gehouden moet worden met toe- 
passingen zonder open vuur. In meerlaagse bitumineuze  
dakbedekkingssystemen is dan al gauw sprake van een 
zelfklevende onderlaag. Polyglass® heeft hiervoor de 
SPIDER SA ontwikkeld, een volledig zelfklevende onderlaag 
volgens het gepatenteerde ADESO® principe. Onderzoek 
met insmeltproeven op EPS bij BDA heeft geleerd dat de 
opbouw van deze dakbaan en de dikte ervan voldoende is 
om bij toepassing van een Polybond toplaag insmelten van 

de (grijze) EPS te voorkomen. De Spider SA kan overigens 
volledig zelfklevend worden aangebracht inclusief de 
overlappen. De SPIDER SA kan door de extreem hoge kleef-
kracht ook ingezet worden als winddichte 1e randstrook bij 
opgaand werk en dakranden.

Polybond 470 gebrand op Plana premium

Het resultaat van de insmeltproeven geeft ook aanleiding 
voor de doorontwikkeling van de onderlaag voor mecha-
nisch te bevestigen bitumineuze dakbedekkingssystemen. 
Deze nieuwe PLANA Premium onderlaag, gangbaar te 
coderen als 470P11 is op windbelasting getest door BDA op 
steenwol, ook weer in combinatie met een Polybond top-
laag en EUROFAST TLK tule bevestigers. De als eindresultaat 
gevonden rekenwaarde is afgetopt op 600N per bevestiger 
maar geeft aan dat in relatie tot de gangbare default-
waarde van 400N een besparing van 30% aan bevestigers 
mogelijk is. Ofwel, het systeem kan tot grotere gebouw-
hoogten en/of in andere gebouwsituaties worden toegepast 
als je de traditionele rekenregel 8 / 6 / 4 bevestigers voor 
hoek- rand en middenzone aanhoudt. Een bijkomend voor-
deel van de PLANA Premium ten opzichte van een eenzijdig 
gebitumineerde polyestermat is de glasstabilisatie in de 
productieriching/langsrichting en de mogelijkheid om 
compartimenten en/of dagafsluitingen te maken. Omdat 
de windtest is uitgevoerd op steenwol mag je deze ook 
toepassen op andere isolatiematerialen waardoor er nog 
meer mogelijkheden als dakopbouw zijn. Zeker als in een 
project alternatieven voorgesteld worden voor de omschre-
ven thermische isolatie. 

VLIEGVUUR
POLYBOND toplagen zijn aan de onderzijde ‘easy-torch’ uit-
gevoerd met microgeperforeerde wegbrandfolie. Hierdoor 
is de branderintensiteit bij aanbrengen lager en het risico 
op calamiteiten kleiner. Dus minder gasverbruik en een klei-
nere gasvlam. De POLYBOND 470 toplagen zijn standaard 
BRoof T1 geclassificeerd voor weerstand tegen vliegvuur 
(ook de wortelwerende variant POLYBOND ANTIRADICE is 
brandvertragend gemodificeerd) en zowel in de zwarte als 
de gemineraliseerde uitvoering. In de USA heeft Polyglass® 
een groot aantal dakbedekkingssystemen waaronder  
POLYBOND voorzien met het bekende FM Approval.  
Polyglass® heeft aangegeven dat vanaf februari 2022 ook 
de POLYBOND 470 dit kwaliteitskeurmerk zal hebben, zodat 
ook daken waar FM Approval gevraagd is op productniveau  
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Bij toepassing van een dampremmende laag type  
POLYVAP SA zal er ook na overlagen van bestaande 
dak bedekkingssystemen nauwelijks risico op inwendige 
condensatie zijn.

Elastoflex SA P

GEWICHT
Voor dakopbouwen waar gewicht een belangrijke rol speelt  
heeft Polyglass® de ELASTOFLEX SA MINERAL 3,5kg/m2 
ontwikkeld als zelfklevende toplaag in een meerlaags 
SBS-gemodificeerd dakbedekkingssysteem. De ELASTOFLEX 
SA MINERAL is aan de onderzijde voorzien van de ADESO® 
zelfkleeftechniek en aan de bovenzijde afgewerkt met 
minerale leischilfers. Het product lijkt omwille van het lichte 
gewicht een vreemde eend in de bijt, maar Polyglass® heeft 
in haar gamma een doorontwikkeling gemaakt naar lich-
tere dakopbouwen met lichtere producten. De ELASTOFLEX 
SA MINERAL kan op een bestaande bitumineuze dakbe-
dekking worden aangebracht of op een bitumineuze 
onderlaag, beide systemen zijn opgenomen in het KOMO® 
Attest. De banen hebben ook de classificatie BRoof T1 voor 
weerstand tegen vliegvuur. Overigens zijn bij deze dakbaan 
ook de langsoverlap en/of de kopse overlap zelfklevend 
uitgevoerd en/of met hete lucht uit te voeren. De dakbaan 
past dus ook prima in een no flame dakopbouw zonder 
open vuur. De eerste versie van het KOMO® Attest dateert 
al weer van 10 jaar gelden, met de projectadvisering in het 
achterhoofd lijken er ook voor deze daksystemen mogelijk-
heden voor een hernieuwde marktintroductie.

MET WECAL ACADEMY BOUWEN WE  
DOOR AAN BITUMINEUZE DAKEN
WECAL werkt samen met Polyglass® door aan ontwikkeling 
van bitumineuze dakbedekkingssystemen. En worden 
invloeden uit andere Europese landen (naast die vanuit 
BeNeLux) onderling uitgewisseld en ondersteund,  
ook in samenwerking met andere partners.  
De WECAL Academy begeleidt deze activiteiten  
namens WECAL, ook met het doel 
de vergaarde kennis voor de lokale 
markt te kunnen gebruiken en ver- 
spreiden in trainingssessies met 
presentaties. Uiteraard kunt u voor 
specifieke projectsituaties en  
gericht advies altijd nadere infor-
matie opvragen via info@wecal.nl.

de POLYBOND ingezet zal kunnen worden. Er wordt momen-
teel bekeken welke isolatiematerialen en onderlagen in 
combinatie met POLYBOND toplagen als assembly (systeem)  
kunnen worden voorgesteld.

Polybond 470 Broof t1

BOUWFYSICA
De rol van een goede dampremmende laag aan de 
binnenzijde van een gebouw dat verwarmd wordt, is een 
onderkend item. Waar in landen als Duitsland al jaren 
zelfklevende dampremmende lagen worden voorgesteld 
(ook op staaldaken in de versie ‘mandragend’), zien we 
in Nederland nog veel een PE-folie als dampremmende 
laag voorgesteld. Als je uitgaat van een optimale dam-
premmende werking, dan houdt dit in dat overlappen en 
aansluitingen en/of afsluitingen goed dampdicht moeten 
zijn. Feitelijk is dan een PE-folie of HDPE folie minder geschikt 
omdat daarbij sprake is van tapeaansluitingen die o.a. 
vochtgevoelig kunnen zijn. Ook het beperkte gewicht van 
deze kunststof folies en de immer aanwezige wind maken 
plaatsing van deze folies niet eenvoudig. De voorkeur gaat 
dan uit naar een bitumineuze dampremmende laag en 
dan liefst ook nog in een zelklevende uitvoering. 

Polyglass® heeft hiervoor de POLYVAP SA ontwikkeld op 
basis van de ADESO® zelfkleeftechniek en naar keuze 
met een zelfklevende toplaag of een bezande toplaag. 
De zelfklevende toplaag maakt het mogelijk lichtgewicht 
isolatieplaten gelijk te fixeren zonder toepassing van kleef-
middelen, maar de vraag laat zich stellen of ons klimaat 
daar geschikt voor is. In situaties waarbij sprake is van een 
daktuin die pas achteraf wordt aangebracht kan aanvul-
lende verkleving van de isolatie wel een item zijn. Naast de 
praktische voordelen van een bitumineuze dampremmende 
laag biedt de versie POLYVAP SA ook nog een extreme 
dampdichtheid doordat er aluminium op de inlage is aan-
gebracht. Dat is dan weliswaar een iets duurdere uitvoering 
maar zorgt er wel voor dat een condensvrije dakopbouw 
gerealiseerd kan worden, ook voor meer extreme binnen-
klimaatcondities. En wat te denken van dakrenovaties? 
Als er al een PE-folie in het dak is voorzien, moet opgepast 
worden bij het overlagen van bestaande bitumineuze dak- 
bedekking. Immers de dakbedekking wordt dan aan de 
bovenzijde dichter t.o.v. de binnenzijde waardoor het dauw-
punt in de constructie verschuift naar boven. Ofwel het 
risico op blijvende inwendige condensatie wordt groter.  
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Meer info?
www.wecal.nl 
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

VERNIEUWD IN ONS ASSORTIMENT:
POLYGLASS® ADESO® DAKBANEN
✓   Zelfklevende ELASTOFLEX SA MINERAL SBS toplagen met KOMO® Attest
✓   Zelfklevende SPIDER SA onderlagen
✓   1- of 2-zijdig zelfklevende POLYVAP dampremmende lagen met ALUfolie
✓   Gemineraliseerde ADESO® dakbanen met FASTLap® technologie
✓    ELASTOFLEX SA in diverse standaard kleuren, ook Reflect White 

voor COOL ROOF daksystemen 
 
ADESO® toplagen nu ook te combineren met PLANA PREMIUM onderlaag

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER
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PREFALZ - BUIGZAAM EN ELEGANT
VOOR EINDELOZE DESIGNMOGELIJKHEDEN

Product: PREFA Prefalz
Kleur: P.10 lichtgrijs

Locatie: Nederland
Architect:  Paul Architectuur, Houten

Uitvoerder: A.C. Brouwer Koper- & Zinkwerken, Schoonrewoerd
Frank Van Echtelt, Werkhoven

HENK SMIENK
Commercieel Technicus

T +31 653 85 53 20
E Henk.Smienk@prefa.com

Op zoek naar hoogwaardige PIR-isolatieplaten voor uw 
platdakproject? Firestone RESISTA-isolatie kan gebruikt 
worden op mechanisch bevestigde, volledig verlijmde  
en geballaste daksystemen (nieuwbouw en renovatie).

Kies voor een langdurige superieure prestatie,  
kies Firestone RESISTA.

Voor meer informatie,
surf naar www.firestone-isolatie.nl

FIRESTONE RESISTA PIR ISOLATIE
PLAT DAK

VERDEELD DOOR : WWW.MAWIPEX.NL

Firestone Resista 230 x 300 v2.indd   1 16/05/2019   21:15Adv_FS_Resista_Mawipex_2021.indd   1 10/02/21   11:53
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NATUUR IN DE STAD

De scholekster broedt steeds vaker in steden,  

op platte daken met grind of groen. Het is een alter- 

natief voor hun afnemende leefgebied. Om te zorgen dat  

scholeksters succesvol kunnen broeden in de stedelijke omgeving, 

kunnen we de risico’s voor ze beperken. Wat kunnen wij doen voor 

scholeksters en andere broedvogels op daken?

Scholekster zoekt het 
hogerop

BROEDEN OP DAKEN
Broeden op daken heeft verschillende voordelen voor de  
scholekster. Doordat nesten in steden hoog op daken  
liggen, zijn er minder predatoren in de buurt en is er minder  
verstoring door mensen. Door de hoogte hebben schol-
eksters overzicht over de omgeving en zien ze potentieel 
gevaar op tijd aankomen. Kuikens zijn daardoor minder 
kwetsbaar.

Er zijn helaas ook nadelen. Scholeksterkuikens lopen  
op daken meer risico om gewond te raken. Ze kunnen 
bijvoorbeeld via regenpijpen in het riool terechtkomen.  

Elwin Kok, Maartje Staal

De scholekster komt normaal gesproken voor in de  
Waddenzee of in weilanden. Dit natuurlijke leefgebied 
neemt af en wordt minder geschikt als broedgebied, 
waardoor de vogel steeds vaker broedt in steden of 
dorpen. In de lente en zomer verschijnen ze door heel 
Nederland. In de stad maken scholeksters hun nesten 
vooral op platte daken. Er is vaak weinig eten te vinden 
in de buurt van het nest, dus de vogels vliegen heen en 
weer tussen het nest en plekken waar wel voedsel te  
vinden is. Onderzoek heeft aangetoond dat inmiddels 
zo’n 15 tot 20% van de Nederlandse populatie schol-
eksters op daken in stedelijk gebied broedt.

Bij te lage dakranden is een val soms onvermijdelijk.  
Daarnaast kan de temperatuur op een dak sterk stijgen  
en er is vaak weinig beschutting en water. Hierdoor raken 
de kuikens verzwakt.

HOE HELPEN WE DE SCHOLEKSTER?
Daken in de stad bieden een goede alternatieve leefom-
geving voor scholeksters. Om ze een handje te helpen en 
daken nog geschikter te maken, kunnen we een aantal 
dingen doen.

1.  Laat bij werkzaamheden op het dak in het broedseizoen 
(maart tot juli) altijd een broedvogelcheck uitvoeren door 
een kundig ecoloog. Zo wordt de Wet natuurbescher- 
ming niet overtreden en raken vogels minder verstoord  
of gewond.

2.  Heb je een plat dak met grind of groen? Maak dit dan 
geschikter voor scholeksters om op te broeden. Je kunt 
bijvoorbeeld gaas of kraaienkappen bevestigen op  
regenpijpen, zodat kuikens hier niet in vallen. Ook kun je  
ervoor zorgen dat er water en beschutting is. Een dak-
rand van ca. 20 a 30 cm hoog is aan te bevelen om te 
voorkomen dat de jongen vroegtijdig van het dak afval-
len. Groen op de grond helpt om de val van de kuikens 
te breken.

3.  Heb je een nest van de scholekster op een dak gezien? 
Meld dit dan via www.scholeksterophetdak.nl. Met deze 
data maakt Stichting Onderzoek Scholekster inzichtelijk 
hoe het met de scholekster gaat, waar de vogel voor-
komt en wat we kunnen doen om de soort te helpen.  
Op de site is ook meer informatie te vinden. ■

Scholeksters zijn zwart met witte vogels, met roze poten en een lange 

oranjerode snavel. Ze maken een schel en hoog geluid dat klinkt als 

“(te)piet!” en worden daarom ook wel ‘Bonte Piet’ genoemd.  

(Foto: Rafael Martig)

Een scholekster met kuiken op een groen dak. (Foto: Rafael Martig)

Scholeksters broeden van maart tot juli. In een kuiltje in het grind 

leggen ze twee tot vier eieren die na 27 dagen uitkomen. De kuikens 

hebben direct dons en gaan binnen een dag aan de wandel. 

(Foto: Bert Dijkstra)
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ONEINDIG VARIËREN MET ALUMINIUM DAKRANDEN

Als marktleider in aluminium dakranden levert Roval alles 

wat je je maar kunt bedenken voor de perfecte dakrand-

afwerking. De basis vormt een oneindig groot assortiment 

aluminium dakranden. De vele modellen zijn leverbaar 

in verschillende lengtes, in vrijwel alle Ral-kleuren én in 

brute, gemoffelde of geanodiseerde uitvoering. De diverse 

combinaties zorgen ervoor dat er voor elk type woning 

of gebouw een geschikte aluminium dakrand is. Roval 

zorgt desgewenst ook voor de bevestigingsgaten, binnen- 

en buitenhoeken en verbindingsplaatjes. Roval Aluminium 

als totaalleverancier!

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de 

ontwikkeling, productie en levering van 

aluminium bouwproducten voor daken en 

gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, 

waterslagen, muurafdeksystemen, 

balusters, groendakproducten, dakrand- 

en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk 

in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

Laat je inspireren op www.roval.nl



INNOVATIVE
PARTNER

www.anjo.nl

Oplossingen 
voor platte daken

Anjo heeft de serie kabeldoorvoeren uitgebreid met de dubbelwandig 
geïsoleerde uitvoering; de meest complete en innovatieve kabeldoorvoer 
voor op het dak! De kabeldoorvoer heeft een hersluitbare kap waardoor 
het makkelijk is om achteraf kabels en leidingen door te voeren. 
Daarnaast is de kabeldoorvoer luchtdicht af te sluiten door de 
meegeleverde barrière. Leverbaar in 60mm en 100mm.

Wij adviseren u graag: 0251 229 323

KABELDOORVOEREN VOOR ELKE SITUATIE!

Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om 
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft , als één van Nederlands eerste producenten 
van valbeveiliging, een volledig doorloopbaar kabelsysteem 
in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1 
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid, 

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Tel:  0348 - 47 52 00info@daksafe.nl  www.daksafe.nl        

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Had ik maar, was ik maar...
In geval van brand heeft niemand iets aan uitvluchten. U kunt beter vooraf 
uw verantwoordelijkheidvoor de bescherming van personen en materiële 
zaken nemen. Kies voor onbrandbare ROCKWOOL steenwol isolatie: 
Euro-brandklasse A1, smeltpunt > 1.000 °C. Minimaal 1.000 °C, een 
verantwoorde keuze!

rockwool.nl

Te laat.
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AAN TAFEL MET… JEROEN VAN DE LAAR

“ Door sensoren kun je beslissingen  
maken op basis van kennis  
in plaats van aannames”

dakdekkers en onderhoudsbedrijven. En vastgoed met een 
kostbare lading onder het dak waar lekkage nooit mag 
gebeuren, denk aan datacentra, elektriciteitsbedrijven, 
supermarkten, koel- en vrieshuizen en logistieke centra.  
We merken dat er veel interesse is. We zijn nog volop aan 
het ontwikkelen en leveren veel maatwerk voor concrete 
vraagstukken. We zijn echt aan het pionieren.”

Na de daken breidt Inscio de werkzaamheden nu uit naar 
kozijnen. “Grote vastgoedeigenaren zoals woningcorpo-
raties hebben drie grote kostenposten bij het onderhoud: 
het dak, de goten en de kozijnen. Daar zit dus besparings-
potentieel. Op de kozijnen plaatsen we kleine sensoren 
(2x3 cm) waar overheen geschilderd wordt. De sensoren 
meten de uv-transparantie van de laklaag, zodat je niet te 
laat, met mogelijk schade aan het houtwerk, of onnodig 
vroeg gaat schilderen. Omdat er niet aldoor iemand op 
locatie hoeft te gaan kijken, kan je het aantal inspecties 
enorm terugdringen.”

KENNIS 
Wie dankzij meetwaarden weet hoe het met het dak 
gesteld is, hoeft niet nodeloos het dak op. Dat maakt dak-
onderhoud een stuk efficiënter. Maar dat is niet het enige 
voordeel, benadrukt Van de Laar. “De data verschaffen 
kennis. Deze kennis kunnen we meenemen in toekomstige 
beslissingen. Waar we voorheen besluiten namen op basis 
van aannames, kan dat voortaan op basis van feiten.  
We kunnen nu precies meten welk type materiaal en welk 
type dak onder welke omstandigheden zich hoe houdt.  
Dat is belangrijk voor verduurzaming: als je de levenscyclus 
van een dak kunt verlengen door bij de aanleg de juiste 
keuzes te maken, verbruik je minder grondstoffen.  
Meer kennis leidt ook tot betere multifunctionele daken, 
met alle duurzame voordelen van dien.”

HET BEGON MET DE KAT
Het verhaal van Inscio begon met een grote grijze kat.  

Nolanda Klunder

Jeroen van de Laar en Ernest Knoors richtten Inscio op 
in september 2020. Het bedrijf plaatst IoT-sensoren in de 
isolatielaag van daken, die vochtigheid, temperatuur en 
drukbelasting meten en de meetwaarden met een geko-
zen interval van bijvoorbeeld een uur naar een dashboard 
sturen (zie ook Roofs november 2021). “Wij bieden inzicht 
waar voorheen geen inzicht was”, zegt Jeroen van de Laar. 

METINGEN
“Als je sensoren in het isolatiemateriaal plaatst, zijn er geen 
veranderingen nodig in het proces van hoe een dak  
gemaakt wordt of aan de materialen”, licht Van de Laar 
toe. “Met behulp van een raster bepalen we op welke plek-
ken de sensoren geplaatst moeten worden. De sensoren 
hebben een laag energiegebruik. Hun batterij gaat vijf tot 
vijftien jaar mee, afhankelijk van met welke interval de data 
verzonden wordt. Ze meten drukbelasting, bijvoorbeeld 
de belasting van sneeuw of wateropslag, en temperatuur 
en vocht. Daarbij meten ze de boven- en onderkant van 
het isolatiepakket, zodat je een delta-waarde krijgt, die de 
isolatiewaarde van je dak weergeeft.” 

Een app geeft in grafieken en tabellen de gemeten waar-
den weer. “Het directe voordeel is dat er geen inspecties op 
het dak meer nodig zijn. Op elk moment weet de eigenaar 
of beheerder wat de stand van zaken is. Bij problemen 
hoeft vervolgens niet het hele dak open, omdat je precies 
weet waar de lekkage zit. Dat is natuurlijk een niet te onder-
schatten voordeel bij groendaken, waterretentiedaken en 
solardaken.”

PIONIEREN
Inscio bestaat net anderhalf jaar. Van de Laar: “In deze fase 
zijn we vooral bezig om ons verhaal overal te vertellen.  
We richten ons primair op twee doelgroepen. Vastgoed-
bezitters zoals woningcorporaties en hun ketenpartners als 

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten 

de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de  

persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

“Ik was benieuwd waar onze kat ’s nachts naartoe ging, 
dus ik maakte een sensor. Die bleek veel te groot om  
bij het dier om te hangen, maar hij werkte wél. Ik vond het 
leuk om me verder te verdiepen in sensoren. Toen ik in mijn 
persoonlijke netwerk Laurens van Wylick (van Van Wylick 
isolerende mortels BV) sprak, hoorde ik dat hij zich afvroeg 
wat er in zijn daken gebeurde. Dat kan je met dezelfde 
technologie meten, realiseerde ik me. Zo begon het.  
De sensoren die we in daken plaatsen verschillen niet  

veel van de sensor die ik voor de kat maakte.”
Van de Laar studeerde bedrijfskundige informatica en 
werkte altijd in de IT, de laatste zeventien jaar bij Brink Groep, 
actief binnen de bouw-, huisvestings- en vastgoedmarkt. 
“Ik werkte daar met veel plezier. Ik werk graag in de wereld 
van bouw en vastgoed. Het zijn prettige mensen om mee 
samen te werken, ze zijn duidelijk en eerlijk. Maar het 
nadeel van informatica is dat je iets maakt dat je niet kan 
vasthouden. Daarom vind ik hardware zoals sensoren heel 
aantrekkelijk. Ik vind het leuk om met nieuwe technologie 
praktische problemen op te lossen. Het is spannend om te 
pionieren en iets te verzinnen wat een ander nog niet doet.”

Mede-oprichter Ernest Knoors komt uit de wereld van de 
autosport en Formule1. “Daarin zijn sensoren en data van 
enorm belang. Ernest heeft diep-inhoudelijke technische 
kennis van telemetrie, ik heb de softwarekennis. We kennen 
elkaar al vijftien jaar via een gemeenschappelijke kennis 
en vullen elkaar hierin goed aan.”

INZICHT IN PRODUCTEN
De ontmoeting met Van Wylick versnelde het proces.  
“Van Wylick isolerende mortels BV levert al 35 jaar Isomix, 
een mortel met piepschuimkorrels EPS erdoorheen gemengd, 
met daarop een piepschuimplaat afgesmeerd met het-
zelfde mortel. In dat product zit veel vocht. Opdrachtgevers 
vroegen hem vaak waar dat vocht blijft. Dankzij onze sen-
soren kan Van Wylick dat niet alleen uitleggen, maar ook in 
een grafiek laten zien. Hij weet nu precies in welk tempo het 
vocht verdwijnt. Hij liet ons een proefproject doen bij een 
woontoren in Rotterdam. De data na één week gaven hem 
al zo veel inzicht dat hij ons daarna honderd projecten 
gunde. Hij ziet de toegevoegde waarde van onze produc-
ten in en is nu dealer van ons product.”
Wat voor Van Wylick gold, geldt voor de hele dakenbranche, 
zegt Van de Laar. “Door sensoren krijgt de dakenbranche 
een veel beter beeld van hoe de producten werken.  
Die inzichten kan men meenemen bij alle beslissingen.  

En bedrijven kunnen met meer kennis onderhoudscontrac-
ten afsluiten en processen efficiënter maken, omdat men 
niet nodeloos naar het dak toe moet.”

JEROEN VAN DE LAAR IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD MET MARIEKE.

KINDEREN? PIETER (17) EN ANNABEL (14).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK GOLF EN SPEEL SOFTBAL.  
IK HEB EEN BESTUURLIJKE ROL BIJ DE SOFTBALVERENIGING, 
KOOK GRAAG VOOR GROTE GROEPEN EN LEES VEEL 
(NON-FICTIE).

FAVORIETE MUZIEK? CLASSIC ROCK. DAARNAAST LUISTER 
IK ALLES, MET TIENERS IN HUIS LEER JE VEEL NIEUWE MUZIEK 
KENNEN. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? WE GAAN GRAAG 
NAAR AMERIKA EN HEBBEN DAAR VEEL RONDREIZEN  
GEMAAKT. KOMENDE ZOMER WILLEN WE EEN RONDREIS 
LANGS DE WESTKUST MAKEN.

FAVORIETE STAD? MIJN GEBOORTESTAD BREDA, VANWEGE 
HET GEZELLIGE EN BOURGONDISCHE.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? RADIO KOOTWIJK.  
IK VIND HET MYTHISCH HOE DAT IMPOSANTE GEBOUW DAAR 
OP DE HEI STAAT.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP HOE  
IK IN MIJN WERK MEZELF HEB KUNNEN BLIJVEN, OMDAT IK 
WERK DOE DAT MIJ LIGT IN EEN BRANCHE DIE BIJ MIJ PAST.

“ Wij bieden inzicht waar  
voorheen geen inzicht was”
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VITALITEITSMANAGEMENT

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van  
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) 
en gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het ver-
sterken van mensen en de organisatie. Dit levert diverse 
voordelen op, onder meer: hogere medewerkerstevreden-
heid, minder uitval en minder verzuim, hogere productivi-
teit, efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag 
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is  
een goed kopje koffie.
Wat is dat toch lekker ’s morgens vroeg op je werk; een 
goed kopje koffie. Je maakt de deur open van de kantine, 
de keuken, de koffiecorner, of waar de koffiemachine zich 
ook maar bevindt. Hoe dichter bij je komt, hoe beter je  
de koffie al ruikt. Nog even een bekertje pakken, een druk 
op de knop, en de koffie begint te lopen, en dan  
pak je het bekertje en schuif je aan bij je collega’s.  
Dan met je neus boven het bekertje, even blazen en de 
geur inademen, en dan de eerste slok. Genieten met  
een grote G onderwijl je de voetbalwedstrijd van de  
vorige dag doorneemt met je collega’s of andere  
gesprekken van de dag. Je bent volledig ontspannen,  
hier kijk je iedere dag weer naar uit.
Je moet er toch niet aan denken dat de koffie smaakt 
naar slootwater. Wat een sof zou dat zijn. Bij Gebr. Janssen 
hebben we uitgebreid aandacht besteed aan goede 
koffie. Als duurzaam bedrijf uiteraard FairTrade. Dit hebben 
we gedaan met onze koffieleverancier, en het resultaat 
mag er zijn. Hoewel smaak uiteraard persoonlijk is.  
We willen dat mensen genieten van de koffie. Het blijkt 
wel; veel collega’s komen ruim voor aanvang van hun 
werktijd om hun koffiemoment van de ochtend uitgebreid 
te ervaren. 

Ook gedurende de dag is de koffieautomaat belangrijk. 
Het is een ontmoetingsplek waar allerlei gesprekken 
plaatsvinden. Hoe is het met je, wat heb je gedaan,  

wat heeft die en die, 
maar ook informatie 
over het werk wordt 
gedeeld waardoor 
projecten beter 
lopen. Ongevraagd 
is er belangrijke 
bijvangst welke  
voor projecten  
onontbeerlijk is. 
Super toch, maar er 
is wel goede koffie 
voor nodig. 

Maar let wel op. 
Koffie kun je niet onbeperkt drinken. Het Voedingscentrum 
geeft aan dat koffie zonder suiker in de Schijf van Vijf 
staat. Koffie voorziet je lichaam net als andere dranken 
van vocht. Het advies is 2 tot 4 koppen koffie op een dag. 
Dit hangt samen met een ongeveer 10% lager risico op 
hartziekten. Ook is aangetoond dat een gebruik van 2 tot 
4 koppen koffie per dag samenhangt met een ongeveer 
10% lager risico op een beroerte. Andere positieve en 
negatieve effecten van koffie: Het heeft bijvoorbeeld een 
stimulerend effect op concentratie en prestatie, maar te 
veel cafeïne kan zorgen voor rusteloosheid, hoofdpijn en 
slaapproblemen.

Goede koffie heeft allerlei voordelen. Sociaal gezien is  
het een verbindende factor. Het zorgt ervoor dat werken 
beter lopen, en onder voorwaarden is het gezond voor het 
lichaam. Zorg derhalve voor goede koffie, bespaar hier 
niet op, en profiteer van de pluspunten. Goede koffie dus.

Een goed kopje koffie is één van de vele stapjes En bedenk: 
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een 
mooie duurzame vitale toekomst. 

‘ Een goed kopje koffie’ voor een  
duurzame en vitale toekomst
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het  

bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het 

vitaliteitsmanagement programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Dakspecialisten op internet

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

www.flowlight.nl

Vakgroothandel in dakmaterialen

WWW.DAKNED.NL

Experts in 
dak- en gevelgroen

www.idverde.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

www.leister.shop

www.leister.shop

www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.sealeco.nl

· Valbeveiliging en PBM's
· Redding- & Evacuatiemiddelen
· Kooiladders & Hekwerken

 www.eyecatchersafety.com

www.bitasco.nl

www.reflexy.org www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.ibsconsultants.nl/dakconsult

D É  D A K B E G R O E N E R

DakConsult

www.optigrün.nl

Valbeveiliging & PBM
W W W. H U T T E R . N L

www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV

Dak & Gevelbegroening 
met systeem
In & Outdoor

www.euroaluminium.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335www.mawipex.nl

UW WEBSITE 
OOK HIER?

Bel:072 5400335
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PRODUCTNIEUWS

Na een intensief ontwikkelingstraject heeft Altena Dakspecialiteiten een  

innovatie gereed, die naar eigen zeggen baanbrekend voor de daken-

markt zal zijn. Dit traject werd ingezet om te komen tot een betaalbaar, 

eenvoudig en door iedereen aan te brengen systeem om vroegtijdig 

lekkage te kunnen detecteren. Het resultaat is de RONA®-Dakdetec, 

een kleine draadloze sensor die, prefab gemonteerd in een isolatieplaat, 

gedurende lange tijd een dak monitort. Chris Appels en Pieter van Wijk,  

beiden werkzaam bij Altena, vertellen hoe het systeem werkt.

Draadloze dakmonitoring

Chris Appels: “De eerste gedachte voor een draadloze 
sensor bestond uit een apparaatje dat zijn lekkage- 
melding zou ontlenen aan een zoutpil die in lekwater  
zou oplossen. Het bleek echter al gauw eenvoudiger om 
met een speciaal voor zeer laag stroomverbruik ont- 
wikkelde sensortechniek te gaan werken, waarbij  
de energievoorziening gedurende een periode van  
meer dan twintig jaar uit een bijzondere batterij gehaald 
zou worden.”

Doordat daken steeds meer andere gebruiksdoeleinden krij-
gen, ontstond bij Altena het idee om lekkage in platte daken 
vroegtijdig te gaan detecteren. Tijd voor een innovatieproject 
waarbij de gebruiksvriendelijkheid voor de dakdekker voorop 
kwam te staan. De dakdekker mocht feitelijk in zijn werkzaam-
heden geen hinder ondervinden van het feit dat hij eventueel 
geen elektrotechnische kennis had en niet met stroomdraden 
wilde werken. Lekdetectiesystemen met stroomdraden beston-
den er genoeg, maar werden zelden toegepast.

PROEFDAK
Om een lekkagesensor in een dak goed te laten functione-
ren is het belangrijk dat storingen in het systeem zo goed 
als uitgesloten zijn. Dat betekende automatisch ook dat de 
sensor vanwege mogelijke condensatie niet bovenin de 
dakconstructie geplaatst kon worden, maar juist onderin 
de isolatielaag direct boven de dampremmende laag.  
Om meer kennis te krijgen over het gedrag van lekwater  
in een dak werd een proefdak voorzien van een glazen  
bodem/dakbeschot gebouwd. Door op verschillende 
manieren en met verschillende isolatiepakketten gekleurd 
water door het proefdak te laten lopen, werd inzicht verkre-
gen in de loop van lekkagewater in een dakconstructie.  
De basis voor sensorontwikkeling was gelegd.

VAN PROTOTYPE NAAR PRODUCTIE
Met behulp van de Technische Universiteit Twente werd de 
dakkennis van Altena omgezet in een klein elektronisch 
printplaatje. Hieraan werden tevens het meten van relatieve 
vochtigheid en temperatuur toegevoegd, zodat het moge-
lijk werd alle functies van het dak te monitoren.  
Appels: “Inmiddels draaien een aantal ‘eerste versie’ senso-
ren al ruim duizend dagen zonder terugval van batterijca-
paciteit”. Om de innovatie gereed te maken voor productie 
is de ontwikkeling van de sensor in handen gegeven van 
een Nederlands ingenieursbureau, dat zowel de software 
als de hardware kon verzorgen. Een slagvaste behuizing 
voor de elektronica werd ontwikkeld, evenals de detectie-
wijze van het lekwater met watervoerend vlies en de prefab 
montageoplossing in een isolatieplaat. Inmiddels is het 
systeem voorzien van een KIWA RED-certificaat, is er een  
Europees octrooi verleend op de draadloze detectietech-
niek en is de sensor op afstand te updaten.

HOE WERKT DE APPLICATIE VAN HET SYSTEEM?
In een isolatieplaat (600 x 600 x 100 mm) die voorzien is  
van een fabrieksmatige sparing is een geïsoleerde sensor  
van 80 mm hoog (dus koudebrug vrij) geplaatst. De sensor  
en isolatieplaat worden prefab voorzien van een watergelei- 
dend vlies. De isolatieplaten met sensoren worden volgens 
een vooraf berekend leg- en afschotplan in een stramien 
van één sensor per 25 m2 (een vak van 5 x 5 meter) op het  
dak verwerkt, waarbij de sensorzijde op de dampremmende 
laag rust. Elke soort afwerking en dakbedekking is daarna 
mogelijk. Door de posities van de sensoren te digitaliseren 
op de tekening blijven ze voor latere generaties vindbaar 
en door een ingebouwde RFiD-tag eenvoudig te lokaliseren 
met een handheld tracker.

LEKKAGES EN VOORSPELLEN ONDERHOUD
Als het dak gereed is, wordt in het gebouw een gateway, 
een ontvanger geplaatst, waarbij elke gateway een dak 
van circa 10.000 m2 kan verwerken. De data kunnen vervol-
gens door de gebouweigenaar of de beheerder worden 
gemonitord. Pieter van Wijk: “Meldingen van lekkage worden 
met een pushbericht doorgegeven, zodat de lekkage snel 
en zo mogelijk voor het ontstaan van vervolgschade kan 
worden verholpen. De enorme hoeveelheid data die door 
de sensor gegenereerd wordt, kan een hulpmiddel zijn voor 
het vaststellen wanneer een dak onderhoud nodig heeft. 
Daarnaast kan er bij het ontstaan van een ongewenste 
inwendige condensatie tijdig worden ingegrepen.”

TOEPASBAARHEID
In principe zijn de sensoren op nagenoeg alle daken inzet-
baar, met name als deze meerdere functies hebben zoals 
groendaken, daken met zonnepanelen en gebruiksdaken. 
Gebouwen met bijzonder waardevolle en watergevoelige 
inhoud, zoals datacenters, musea en archieven, kunnen 
met dit systeem beter worden beschermd. Maar ook grote 
vastgoedbeheerders kunnen profijt hebben van een digitale 
bewaking van hun daken. Binnenkort worden voor twee 
verschillende woningcorporaties een aantal sensoren inge-
bouwd in woongebouwen. 

TOEKOMST RONA®DAKDETEC.
Nu de techniek er is, worden de sensoren in vele sectoren 
van de markt en op vele plaatsen al volop toegepast.  
Van Wijk: “Bij al die toepassingen kostte het even tijd voordat 
we eraan gewend waren. Sensoren zijn er niet om iemand 
te controleren of hij zijn werk goed doet. Sensoren zijn een 
hulpmiddel om iets nog beter te maken dan het al was of 
om op efficiënte wijze op afstand te kunnen zien of alles 
functioneert zoals het bedacht is. Sensoren genereren veel 
data die gebruikt kan worden om gebeurtenissen te voor-
zien. Altena staat in elk geval klaar om met geïnteresseerde 
partijen in gesprek te gaan over deze mooie innovatie.” ■

Prefab samenstelling isolatieplaat.

Opengewerkte sensor.

Installatie op het dak.
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... met infraroodverwarming!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Duurzaam 
verwarmen 
zonder gas...

Verwarm elke ruimte energiezuinig en gasloos op een duurzame 
en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als de zon. 
Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de 
lucht, maar de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte 
die aanvoelt alsof u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle 
verwarmingspanelen voor binnenshuis of krachtige warmtestralers 
voor buitenshuis en industrie: voor elke situatie hebben wij talloze 
infrarood verwarmingssystemen beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik 
te maken van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-
systemen is het mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem 
te realiseren. Stijlvol, verantwoord, goedkoper dan traditionele 
verwarming en bovendien heeft u geen gas meer nodig! 

René van Zundert is geboren in Etten-Leur. Hij kent er 
weg en steg in de wijde omgeving. De naam REJA 
is een combi natie van de voornamen René en zijn 
vrouw Jacqueline (overleden in 2014). René heeft in de 
beginjaren veel als onderaannemer voor verschillen-
de bouwbedrijven gewerkt en bouwde daar gestaag 
aan een goede naam. “Je levert kwaliteit en leert je vak 
door en door kennen. Je leert correct en betrouwbaar 
met klanten omgaan. Nu werk ik voor een aantal vaste 
klanten, veelal bouwbedrijven in Etten-Leur en regio en 
heel veel voor particulieren. Na goede en minder goe-
de jaren en privé strubbelingen vier ik op 24 februari  
vol trots mijn 25-jarig bedrijfsjubileum.”

WATERDICHTE GARANTIE
In de loop van het bestaan van REJA Dak hebben de  
activiteiten van het bedrijf zich uitgebreid, maar het 
accent ligt op bitumineuze dakbedekkingen voor 
nieuwbouw, onderhoud en reparatie.

Van Zundert: “Als een klant vraagt of je ook een dak-
kapel kunt plaatsen, het dak isoleren, kunststofkozijnen 
kunt  plaatsen, een complete uitbouw verzorgen en 
de terrasoverkapping kunt doen samen met nieuwe 
goten, afvoeren en overstorten, dan doen wij dat ook.  

En bij zo’n investering – nieuw-
bouw en reparatie – hoort 
garantie en die is bij ons tien 
jaar. De materialen en eventu-
ele berekeningen en speciale 
technische  adviezen komen 
van producent IKO  
uit Moerdijk.” ■ 

Dit artikel kunt u lezen  

op www.roofs.nl

Na enkele jaren bij verschillende  

bedrijven te hebben gewerkt  

startte René van Zundert op  

24 februari 1997 in Etten-Leur  

onder de naam REJA Dak zijn  

eigen bedrijf. Precies 25 jaar later  

zijn de bedrijfswagens van de  

dakdekker nog steeds actief in  

West-Brabant. Alleen is de stand-

plaats sinds een paar jaar  

Kaatsheuvel. 

REJA DAK 25 jaar

René van Zundert van REJA DAK.
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De concertzaal van de Elbphilharmonie is een architectonisch en  

cultureel hoogstandje dat tot ver buiten de stadsgrenzen van Hamburg 

zichtbaar is. Als je het gebouw ziet, lijkt het of een hypermodern,  

kunstzinnig bouwwerk bovenop een oud rechttoe rechtaan pakhuis  

is gezet. En dat is precies wat er is gebeurd. 

Concertzaal Elbphilharmonie, Hamburg

Golvend dak aan de haven
Het spectaculaire ontwerp voor de ‘Hamburg Philharmonie’ 
is van de hand van de wereldvermaarde Zwitserse architec-
ten Jacques Herzog en Pierre de Meuron. Met de golvende 
contouren bovenop het pakhuis aan de kade voegden ze 
met de Elbphilharmonie een onmiskenbaar silhouet toe 
aan de skyline van Hamburg. Vergelijkbaar met de Erasmus 
in Rotterdam is het gebouw een symbool geworden voor 
de stad. Het complex, dat in januari vijf jaar in gebruik is, 
biedt onderdak aan een grote concertzaal, een zaal  
voor kamermuziek, restaurants, bars, een panoramaterras 
met uitzicht op Hamburg en de haven, appartementen, 
een hotel en parkeerfaciliteiten. 

FILHARMONISCHE RUIMTE
Het hart van de Elbphilharmonie is een concertzaal met 
2.100 zitplaatsen. Het saillante aan de architectuur van 
het zaalinterieur is dat de muziekluisteraars en muzikanten 
dusdanig op de voorgrond treden, dat wanneer de zaal vol 

zit, de mensen onderdeel worden van die architectuur. Zij 
vormen met hun aanwezigheid als het ware de lijnen van 
het interieur. De philharmonische – letterlijk: ‘de toonkunst 
beminnende’ – ruimte heeft met haar architectuur een  
vrij radicale verandering ondergaan door de bijzondere 
nadruk op de nabijheid tussen performers en publiek.  
Hierbij kunnen de toeschouwers de uitvoerenden bijna 
aanraken, vergelijkbaar met sommige voetbalstadions. 
Verder werd de akoestiek van de zaal berekend door de 
Japanse specialist Yasuhisa Toyota, die betrokken was bij 
onder meer de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, 
de recente renovaties van het Sydney Opera House en de 
concertzaal van het Mariinskitheater in Sint-Petersburg.

EEN OUD PAKHUIS
De locatie in het opnieuw ontwikkelde havengebied van 
Hamburg is rijk aan geschiedenis. In 1875 was hier het toen 
grootste pakhuis van de stad gevestigd, compleet met  
neogotische klokkentoren. Nadat dit gebouw tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was verwoest, werd op dezelfde plaats 
een nieuw pakhuis, “Kaispeicher A”, gebouwd. Het eenvou-
dige bakstenen gebouw werd gebruikt voor de opslag van 
tabak, cacao en thee. Toen steeds meer containers werden 

Schitterende toevoeging aan de skyline van Hamburg.  

(Foto: Shutterstock)

Drone-opname van het dak  

met zijn 5.800 pailetten.  

(Foto: Sika)

Het dak bevat meerdere dakramen en drie terrassen.  

(Foto: Iwan Baan)
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gebruikt voor het vervoer van goederen over zee, raakte het  
pakhuis buiten gebruik. Als gevolg daarvan stond het 
pakhuis vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw grotendeels 
leeg. Na een reeks voorstellen voor herontwikkeling werd het 
charmante bakstenen gebouw uiteindelijk ingeschakeld 
om te dienen als massief podium voor de concertzaal van 
de Elbphilharmonie. 

EXTRA FUNDERING
De eerste stap bestond uit het strippen van het bestaande 
pakhuis tot op de historische bakstenen gevel. Om het 
totale gewicht van de Elbphilharmonie, bijna 200.000 ton, te 
kunnen dragen, moesten de funderingen van het pakhuis 
worden versterkt door 650 extra palen van gewapend 
beton toe te voegen aan de meer dan 1.000 bestaande 
palen. Op de verdiepingen van het pakhuis bevinden  
zich nu parkeerplaatsen en verschillende restaurants,  
alsook repetitie- en opslagruimtes voor de concertzaal.  
Tussen het gerestaureerde pakhuis en het nieuwbouw-
gedeelte is ruimte gelaten voor het circa 3.100 m² grote 
‘plaza’, dat een prachtig 360°-panorama biedt over  
de omgeving. Dit publieke uitkijkplatform is toegankelijk  
via een bijzondere, 82 meter lange roltrap, die van het 
oostelijke ingangsportaal door het hele gebouw naar de 
westelijke voorkant leidt, waar hij een hoogte van 37 meter 
bereikt. De reis door de witte, verlichte tunnel is op zichzelf  
al een opmerkelijke ervaring.

SPRANKELEND LICHTSPEL 
De meer dan 70 meter hoge glazen constructie aan de 
voorzijde van de Elbphilharmonie doet denken aan een 
reusachtig, glinsterend, blauw kristal. Met 1.100 ramen  
beslaat de glazen gevel een totale oppervlakte van  
ongeveer 20.500 m². De unieke, deels gebogen ramen 
zijn voorzien van speciale reflectoren die zorgen voor een 

steeds veranderende choreografie van spiegelend zonlicht, 
hemeltinten en havenlichten. De reflecterende functie 
voorkomt ook dat de invallende zonnestralen het gebouw 
opwarmen. Sommige ramen tussen de 12e en 17e verdieping  
zijn voorzien van grote uitsparingen in de vorm van gigan-
tische stemvorken. Op andere plekken op de façade zijn 
er ramen omgebogen, alsof ze geïmplodeerd zijn, om zo 
ruimte te bieden voor balkons.

ACHT HOLLE VLAKKEN
De kolomvrije grote zaal van de Elbphilharmonie heeft 
structureel de vorm van een ingewikkeld stalen geraamte 
met stalen knooppunten. Deze constructie bestaat uit een 
stervormige opstelling van 11 stalen vakwerkelementen  
met een breedte tot 25 meter en een gewicht tot 40 ton en  
wordt aan het oog onttrokken door de gebogen lijnen en 
spitse punten van het dak. Het dakoppervlak van 6.200 m²  
bestaat uit acht holle vlakken die rusten op ongeveer 

1.000 individueel gebogen stalen balken. Deze zorgen voor 
de golvende geometrie en verlenen het daksilhouet zijn 
vloeiende elegantie. Het laagste punt in het daklandschap 
ligt 74 meter boven maaiveld, het hoogste punt ongeveer 
op 110 meter. De stalen balken worden overspannen door 
trapeziumvormige stalen platen, die onder een hoek van 
maximaal 55° zijn aangebracht. 

POLYMEERMEMBRAAN
De golven en uiteinden van het dak en de bedekking met 
witte pailletten die als laatste stap werd aangebracht,  
waren vanzelfsprekend een uitdaging voor de dakdekkers. 
Een uitdaging die met succes werd aangepakt met behulp 
van de systeemoplossingen van Sika Germany. De trape-
ziumvormige stalen platen werden bedekt met Sarnavap® 

5000 E zelfklevende dampschermen. Deze werden op hun 
beurt bedekt met een dubbellaagse mineraalvezelisolatie  
met een totale dikte van 190 millimeter. Vanwege de 
extreem steile dakhoeken op sommige plaatsen koos het 
ontwerpteam voor de 2 millimeter dik Sarnafil® TS 77-20 E 
meerlaags polymeermembraan, op basis van polyolefine. 
Dit membraan is bijzonder geschikt voor mechanisch  
bevestigde daken met een helling van meer dan 20°,  
en dat was wel nodig. 

5.800 PAILLETTEN
De dakconstructie diende als basis voor de dragers voor de 
5.800 wit gecoate, ronde, geperforeerde aluminium platen, 
de pailletten. Deze hebben een diameter tot 110 centimeter 
en dienen eigenlijk nergens anders voor dan voor het oog. 
Bij het aanbrengen van het dakmembraan moest dus reke-
ning gehouden worden met enkele duizenden perforaties. 
De aansluitingen werden gevormd met gootstukken van 
gegalvaniseerd staal. De bovenvlakken van deze eenheden 
zijn gelamineerd met Sarnafil® TG 66-18 FPO membranen, 
waardoor een homogene verlijming met het TS 77-20 E 
dakmembraan mogelijk was.

WATERDICHT
Aangezien het onderliggende dakmembraan na het 
bevestigen en afdichten van de pailletten niet meer 
toegankelijk was, was het van essentieel belang dat de 
geïnstalleerde materialen absolute waterdichtheid en 
duurzaamheid zouden garanderen. Daarom is er op voor-
hand uitgebreid getest in de vorm van onder andere een 
lektest, een brandtest voor de inwerking van vuurwerk, een 
vacuümboxtest en een handmatige certificering van de 
windzuigdichtheid voor 600 kg/m². 

BELASTINGBETALER
De financiering van de bouw zorgde jarenlang voor poli-
tieke en publieke commotie. Dat kwam niet in de laatste 
plaats doordat de belastingbetaler voor een groot deel 
verantwoordelijk was voor de financiering. Waar die bijdrage  
in 2000, bij het maken van de eerste plannen, werd geraamd  
op 77 miljoen euro, bedroeg dit bij de start van de bouw 
in 2007 al 114 miljoen – op een totaal kostenplaatje van 
241 miljoen. Toen dacht men ook dat het gebouw in 2010 
gereed zou zijn. Uiteindelijk werd het gebouw eind 2016  
vervolledigd en in januari 2017 geopend. De totale kosten: 
789 miljoen euro, waarvan 575 miljoen te betalen uit de 
schatkist. Maar wat wel vaker geldt voor gebouwen waarvan 
het budget volledig uit de klauwen is gelopen: het resultaat 
mag er zijn. ■
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“ De glazen constructie doet  

denken aan een reusachtig, 

glinsterend, blauw kristal”

Bij het aanbrengen van het dakmembraan moest dus rekening 

gehouden worden met enkele duizenden perforaties. (Foto: Sika)

Kolomvrije concertzaal. (Foto: Iwan Baan)

Terras van het circa 3.100 m² grote ‘plaza’ dat een prachtig 

360°-panorama biedt over de omgeving. (Foto: Iwan Baan)

De unieke, soms gebogen ramen zijn voorzien van speciale 

reflectoren die zorgen voor een steeds veranderende choreo-

grafie van spiegelend zonlicht, hemeltinten en havenlichten.



Vol trots kondigen wij aan dat wij in 2022 onze 22e vestiging in Nederland gaan 
openen! Aabo Trading Groningen zal na Leeuwarden onze grootste vestiging 
in het Noorden van het land zijn. Zoals u van ons gewend bent kunt u hier 
terecht voor ons zeer complete assortiment dakmaterialen, isolatiematerialen, 
zetwerk, duurzame dakproducten en álles dat nodig is om vakwerk te maken.

Net als elke andere vestiging zal ook Aabo Trading Groningen uitgerust zijn 
met een eigen industriële zetterij waar o.a. zink, koper, en Plastisol direct na 
bestelling op maat worden gezet. Ook onze duurzaamheidsshowroom met 
daarin de nieuwste producten op o.a. het gebied van daken, zonnestroom-
systemen en klimaatneutraal bouwen zal in Groningen aanwezig zijn. 

Daarnaast wordt ook deze 22e vestiging voorzien van een uitgebreide shop 
waarin al ons gereedschap en klein materiaal gemakkelijk binnen handbereik 
liggen en waar nieuwe producten als eerste worden gepresenteerd. 

De komende periode houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen en hopen u spoedig ook in Groningen te 
kunnen laten ervaren wat wij bedoelen met Álles voor het dak! 

Aabo Trading Groningen BV
Osloweg 95A-97 
9723 BK Groningen

T:  088-9965640
E:  gron@aabo.nl

Correspondentieadres:
Aabo Trading Company BV
Postbus 75
6641 AB Beuningen

Shop, zetterij en magazijn zullen 
medio 2022 elke werkdag van 
07.00 tot 17.00u geopend zijn.

Vestiging 22 in 2022:
Aabo Trading Groningen

Meer weten 
over ons? 

Ga naar onze website!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Álles voor het dak,
binnenkort in Groningen!
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Frank Schrama is voor 
velen toch al een jarenlang 
bekend gezicht. Al menig 
jaar werkzaam bij CCM, 
voorheen als Sales Manager 
Roof, is Frank nu doorge-
groeid naar de functie van 
Head of Sales Netherlands.  
In deze functie is hij niet alleen 
verantwoordelijk voor de Roof, maar tevens voor Façade 
Technical Rubbers en Pondlining en met het volledige mer-
kenpallet (HERTALAN®, RESITRIX®, HARDCAST® en ECOLAN®).

Bert Dorgelo is een mooi voor-
beeld van iemand die intern 
doorgroeit, in dit geval naar 
Technisch Adviseur. Tot voor 
kort werkzaam in Weesp  
als productieleider van  
Hardcast, verleent hij tegen- 
woordig zijn ondersteuning in 
het westelijke deel van Nederland. 
Een groot goed dat Bert meeneemt 
is zijn ervaring met luchtdichtingstapes waarmee hij  
zeker de aannemerij van dienst zal zijn. Daarnaast is hij 

verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van  
de dakenmerken van CCM.

Rolf van Rakt is per 1 februari 
als Accountmanager Zuid  
Nederland in dienst getre-
den. Hij heeft de laatste vier 
jaar zijn ‘daksporen’ verdient 
bij een goede relatie van 
CCM en zal nu de relaties in 
Zuid Nederland ondersteunen. 

VACATURES
Voor de regio West- en Midden-Nederland heeft Carlisle 
Construction Materials BV nog een vacature open staan 
voor een Accountmanager. Daarnaast is de functie van 
Project Manager vacant, waarin de verantwoordelijkheid 
ligt voor de contacten naar architecten, ontwikkelende 
aannemers en opdrachtgevers. Een actuele update  
van openstaande vacatures bij CCM is te vinden op:  
www.ccm-europe.com/nl/werken-bij-ccm of op de LinkedIn- 
pagina www.linkedin.com/company/carlisle-construction- 
materials-europe. ■

Ondanks de turbulente marktsituatie van het afgelopen jaar,  

waarin uitdagingen in de Supply Chain aan de orde van de dag  

waren, heeft de bouw niet stilgestaan. Ook voor CCM een reden  

om goed te kijken naar de toekomst en zo nodig te investeringen in 

personeel en capaciteit. Voor Nederland betekent dat meerdere  

wijzigingen van functies, nieuwe gezichten voor techniek en sales en 

nog steeds een aantal openstaande vacatures. Carlisle Construction 

Materials BV bereid zich grondig voor op de toekomst en verwacht 

met dit nieuwe team (en komende aanvullingen) te kunnen voldoen 

aan de verdergaande groei in Nederland.

Carlisle Construction  
Materials BV groeit door

WWW.CCM-EUROPE.COM

CARLISLE® luchtdichte oplossingen
Hoge Vrijheid Den Haag - © Open Development, Vink Bouw en 

Martijn van der Hijden architecten

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen
Depot Boijmans van Beuningen Rotterdam - © MVRDV - © Flying Holland

Voor elk project een
duurzame oplossing
CARLISLE® CM Europe biedt met onze 
merken RESITRIX® | HERTALAN® | 
HARDCAST® duurzame EPDM en BUTYL 
afdichtingen voor platte daken en gevels.
Water- en luchtdichte oplossingen met 
maatgerichte service, technisch advies 
en projectbegeleiding.

Uw kennispartner van ontwerp  
tot realisatie.

CARLISLE® luchtdichte oplossingen
Amstel Toren Amsterdam - © Powerhouse Company

CARLISLE® luchtdichte oplossingen
Amphia Breda -© Wiegerinck Arch. - © Jeroen van Eindhoven-Beeld Werkt

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Geofort Herwijnen - © negen graden architectuur

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Station Arnhem Centraal - © UNStudio - © APA

CARLISLE® waterdichte oplossingen
Summertime - © SeARCH

CARLISLE® waterdichte oplossingen
CIRCL Amsterdam - © de Architekten Cie.

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen
Pontsteiger Amsterdam - © Arons en Gelauff architecten

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen 
Groninger Forum - © NL Architects

CARLISLE® water- en luchtdichte oplossingen
Valley Amsterdam - © MVRDV - © Marcel Steinbach
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Agenda
W E B I N A R S

•  9 februari 2022 Hoe kan ik effectief groeien, ondanks gebrek 
aan technisch personeel. Organisatorische en technische  
mogelijkheden aangereikt door de metaalunie.  
10.00 uur. www.metaalunie.nl

•  16 februari 2022 De stad van de toekomst is GROEN.  
Elfi de Wit van het adviesbureau Sweco legt uit hoe de stad  
er in de toekomst uitziet. 19.30 – 21.00 uur. www.kivi.nl.

•  3 maart 2022 PV en groen, opgewekt verhaal!  
Gaat dat wel samen, groen en zonnepanelen?  
14.00-15.30 uur www.optigruen.nl/nieuws/seminars-webinars

•  21 april 2022 Het dak inKLEURen! Multifunctionele daken 
(nieuw) 14.00-15.30 uur www.optigruen.nl/nieuws/ 
seminars-webinars

E V E N E M E N T E N

8, 9 en 10 maart 2022  
DE GROENE SECTOR  
VAKBEURS  
Evenementenhal Hardenberg.  
www.groenesector.nl.

18 maart 2022 FEESTAVOND EN DAK VAN HET JAAR 2021
Feestavond met verkiezing van Dak van het Jaar 2021  
Roofs en steilDAK en de bekendmaking van de  
Dakenman- of vrouw van het Jaar 2021. Hotel Zuiderduin  
in Egmond aan Zee. www.dakvanhetjaar.nl.

12, 13 en 14 april 2022 Gecombineerde vakbeurs  
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL/DUURZAAM VERWARMD 
Expo Haarlemmermeer. www.solarsolutions.nl

21 april 2022 INSPIRATIEDAG RENOVATIE BEURSDAG  
vol inspirerende renovatieconcepten en kennisrijke sessies. 
 Evenementenhal Next Level Gorinchem. 09:00 - 17.00 uur.  
www.inspiratiedagrenovatie.nl

P E R S O N A L I A
Recent heeft Bauder BV zich versterkt met de  
komst van Inessa Elemans en Kevin Nuijten.  

Inessa Elemans volgt de opleiding Online Marketing  
& Sales aan de Hoge school van Arnhem en  
Nijmegen en zal in eerste instantie sales en marke- 
ting onder steunen. 

Kevin Nuijten is de eerste Technisch adviseur bij  
Bauder BV en zal binnen Nederland en België actief 
zijn. Na een gedegen inwerkperiode ondersteund 
door Bauder GmbH gaat Kevin de mensen binnen 
Bauder BV trainen en naar een hoger niveau brengen. 
Daarnaast zal hij de technische opleidingen voor 
onze klanten en relaties gaan verzorgen. 

GUARDIAN / SFS / GESIPA 
Drie nieuwe werknemers op sleutelposities  
voor Guardian/SFS/Gesipa.  

Erik De Jaeger kwam eind 2021 in  
dienst als Key Account manager  
Benelux voor Gesipa dat de  
Belgisch-Luxemburgse markt vanuit  
Helmond bedient.  

Op 3 januari startte Geert van der Velden  
als Business development manager.  
Zijn focus wordt bepaald door de  
koers van het bedrijf waarin duur- 
zaamheid, circulariteit en los- 
maakbaarheid kernbegrippen  
zijn. “Ik kijk ernaar uit om samen  
met onze partners te bouwen aan  
een circulaire toekomst, dankzij onze  
losmaakbare bevestigingssystemen.” 

Per 1 december is Marjan Stoop  
marketing manager Benelux voor  
SFS en Guardian. Met 10 jaar  
werkervaring in de sector koos  
zij er bewust voor om, na een uit- 
stapje van 2 jaar in een andere  
branche, terug te keren naar de bouwsector.  
“Dat moest wel een bedrijf zijn met aandacht voor 
MVO, duurzaamheid en milieu. Ik was dan ook aan-
genaam verrast dat er o.a. druk gewerkt wordt aan 
het verkrijgen van de 14001 certificering.” 

BRENDA SWINKELS GREENFLUENCER 2021
2.500 mensen brachten hun stem uit op de shortlist voor de verkiezing Greenfluencer 

2021 en uit de telling kwam op 21 januari Brenda Swinkels als winnaar tevoorschijn. 
Swinkels, van Van den Berk Boomkwekerijen, heeft de titel mede te danken aan haar 
bijdragen aan het vergroenen van steden en gebouwen (o.a. de Eindhovense Trudo 

Toren en Utrechtse Wonder Woods) en aan het delen van kennis en praktijkervaringen 
met de rest van de sector middels webinars en presentaties. Een visie die initiatief-

nemer NWST zeer ondersteunt. Runners up waren Bas Reinds van Domo Sports Grass 
en Ronald Loch, boomspecialist van de gemeente Rotterdam.

VAN VENROOY GENOMINEERD 
VOOR CIRCULAR AWARDS
Van Venrooy Dakbedekking is met 

haar Circulaire Daken genomineerd 
voor de Circular Awards 2022, categorie Business Large. 
Van Venrooy Dakbedekking heeft meerdere methodes 
ontwikkeld om de daken zo circulair en duurzaam mogelijk 
te maken. “En deze passen we inmiddels als beleid ook 
standaard toe”, aldus Sandra van Venrooy, Commercieel 
Manager Duurzame Daken. De Circular Awards zijn prijzen 
voor de meest impactvolle circulaire projecten en organi-
saties en worden georganiseerd door Het  Versnellingshuis 
Nederland Circulair en mogelijk gemaakt door het mini-
sterie van Infrastructuur en Waterstaat. De winnaars in de 
vier categorieën (Business Large, Business Small, Public en 
Circular Heroes (personen)) worden na een pitch op  
25 januari van drie finalisten bekend gemaakt op 7 februari.

RECTICEL INSULATION VERHUISD 
Recticel Insulation Nederland is vanaf 3 januari te 
vinden in ondernemerscentrum De Schalm aan de 
Wanraaij 4 te Andelst. Het team van Recticel Insulation 
deelt de acht kantoorruimtes op de eerste verdieping 
van het kantoor met de medewerkers van Recticel 
Engineered Foams. De verhuizing is het gevolg van  
de overname door de Portugese Aquinos Group van 
Recticel Bedding dat eerder een pand in Kesteren 
deelde met Recticel Insulation en Recticel Engineered 
Foams. Ergonomische stoelen, in hoogte verstelbare 
bureaus, lekkere koffie en een gezond binnenklimaat 
zorgen in de nieuwe huisvesting voor “Feel Good Inside”.

SPLITSING BÖCKER NEDERLAND
Door de groei van Böcker Nederland BV (liften, kranen en toebehoren) heeft het 
bedrijf besloten zich per 1 januari 2022 te splitsen in twee separate ondernemingen. 
Het huidige Böcker Nederland BV zal zich als handelsonderneming blijven toeleg-
gen op de verkoop/inkoop van nieuwe en gebruikte liften en kranen en de verkoop 
van toebehoren. Het nieuw opgerichte Böcker Rental & Service CV zal zich toeleg-
gen op de verhuur van personen-goederenliften en hefsteigers, alsmede het onderhoud en reparatie  
van ladder/verhuisliften, kranen, hoogwerkers en kanalenliften en de verkoop van onderdelen.

JHet Dak van het  aar 2021

GR8 ROOFS EN KLOMP SLUITEN AAN BIJ CONINKO
Met ingang van januari 2022 hebben GR8 Roofs uit Eindhoven en Klomp uit 
Amsterdam zich aangesloten bij Coninko. Beide bedrijven kiezen daarmee voor het outsourcen van de inkoop en voor 
actieve kennisdeling. Op het gebied van digitalisering profiteren zij bovendien van de koppeling van het artikelbestand van 
Coninko met Gilde en Syntess. Mark Hooijberg, directeur Coninko: “In ons artikelbestand staan alle actuele prijzen van onze 
leverancier partners. In je calculatie heb je als Coninko partner dus de juiste prijs, juiste besteleenheden. Dat bespaart tijd 
en geeft zekerheid”. Voor de toekomst heeft Coninko duidelijke ambities. Mark Hooijberg: “Onze ambitie is de komende tijd 
een duidelijke processtap te maken. We willen een volwaardige partner zijn door inzichten en stuurinformatie te bieden 
en door een echte verbinder te zijn tussen producent en verwerker. Ook willen we groeien, schaalgrootte bereiken om als 
Coninko kwalitatieve, digitale stappen te maken. Wij heten Gr8 Roofs en Klomp van harte welkom.”



Op zoek naar een daglichtoplossing met goede isolatiewaarden? Dan biedt het FAKRO platdakraam 
uitkomst. Naast een strak design heeft het uitstekende thermo-isolerende waarden (min. Uw= 0,64 W/m2K). 
Hierdoor is het zeer geschikt voor lage-energiewoningen en passiefhuizen.

Een FARO platdakraam is voorzien van zeer goed isolerend glas: 3-voudig (DU6) of 4-voudig (DU8). 
Door de geïsoleerde PVC-opstand is er geen onnodig warmteverlies, kou en tocht rondom het 
dakraam. Kortom energiezuinig en comfortabel. 

www.fakro.nl/platdak

... verduurzaamt het huis

WWW.ACTIONDAK.NL

Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN 

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK
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SPECIAL
Zonne-energie

FELIXX LANDSCHAPSARCHITECTEN
Ontwerpen met natuur  
(Render: Orange Architects)

AAN TAFEL MET…
Henk Vlijm 

INTERNATIONALE DAKEN
Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre,  
Koeweit (Foto: Shutterstock)

Voor een perfecte verwerking van POCB dakbedekking, zonder open vuur
Universal Perfect Fix is de perfecte oplossing voor het fixeren van Icopal Universal 
POCB dakbedekking op dakranden en opstanden zonder het gebruik van open 
vuur, ook op koude en natte ondergronden. Universal Perfect Fix bestaat uit  
een serie profielen en platen met een speciale coating die door middel van hete 
lucht een ijzersterke verbinding aangaan met Icopal Universal. De profielen zelf 
worden mechanisch bevestigd op de ondergrond. Iedere dakdekker kan nu in elk 
jaargetijde Icopal Universal dakbanen, zonder open vuur, snel en zeker verwerken. 
Met Universal Perfect Fix deze winter geen hinder van vocht en kou!

bmigroup.com/nl

Universal Perfect Fix
Brandveilig dakdekken in elk jaargetijde

Nieuw



VIER SEIZOENEN, ÉÉN DAKBAAN
Ons grillige klimaat is voor de professionele dakdekker meer dan eens een oorzaak voor frustratie. 

Koude winters bemoeilijken detailafwerking en tijdens warme zomers moet hij extra opletten  

om de dakbanen niet te beschadigen. Toch wordt van de dakdekker verwacht dat hij in alle  

weersomstandigheden snel en efficiënt kan werken. Daarom ontwikkelde IKO de innovatieve  

dakbaan “IKO summa”. Een volledig nieuwe generatie bitumineuze waterdichting.  

De dakbaan is gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Hiermee kan de dakdekker het hele jaar  

door aan de slag; weer of geen weer. Meer weten? 

nl.iko.com/iko-summa

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

IKO SUMMA
DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOENNieuw!
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